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1957 മെയ് 5 ഞായര് ലക്കം 17 

ുകുഴിക്കുഞ്ഞ വെള്ളംകടിപ്രസംഗവും മത്തങ്ങഉരുട്ടലും?” 

എപ്പ്പിസ്ത്യോപ്പർസഭ അമ്മേരി 
യിലെ ആകഹ്ററിക്കന്സഭയാണു്. 

ടട രണപരമായി എപ്പിസ്ക്കോപ്പല് 
൮ഭ അആഗ്റ്റിക്കന്സഭയില്നിന്നും 
കാന്റര്ബറി ആര്ച്ച്ബിഷപ്പില് 
നിം സ്വതന്ത്രമാണ്. എങ്കിലം 
ആദ്ധ്യാത്മികവും, ഭരണപരവുമായ 

എല്ലാക്കായ്യങ്ങളിലും രണ്ടു സഭകളും 
തുല്യമാണെന്നു പറയാം. ഒദര വി 

ശ്വാസസംഹിത്, ഒരേഭരണരിീതി, 

ഒരേ ആരാധനക്രമം എന്നിവകൊ 
ഞ്ടട് ഒരു സഭയ്യടെ രണ്ടു സ്വതന്ത്ര 
ശാഖകളായി വത്തിക്കുന്ന സഭകളാ 
ണര് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കന് സഭ 
യയം അമ്മേരിക്കയിലെ എപ്പ്പിഷ്ക്കോ 
പ്പല്സഭയയം. ഓസ്നസ്റേലിയായി ലം സു 

ശക്തമായ ഒരു ത്ംഗ്ല്രിക്ക൯സഭയയ 
ണ്ട്. അതിന്െറ പേരും അംഗ്റിക്ക 
ന്സഭയെന്നാണു്. എന്നാല് പരി 
പൂര്ണ്ണമായ ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം ആ 
സഭസ്ക്കൂമുണ്ട്. ലാംബത്ത് ,സമ്മേള 
നമെന്നു” പ്രസിദ്ധമായ ആക്ൂ്ലിക്ക 
൯ എപ്പിയ്ക്കോപ്പല് സമ്മേളനങ്ങ 
ളില് അമ്മേരിക്കന്൯ എപ്പിയ്ക്കോപ്പ 
ല്സഭയ്യം ഓസ്സേലിയന് ആംഗ്ലിക്ക 
ന്സഭയ്യം പ്രതിനിധികളെ അയയ്ക്കു 
ക പതിവ ണു്. പരിപൂര്ണ്ണസ്വത 
തതൂസഭകളിത്നിന്നുള്ള സദഹാര്ദ്ദ 
സഹകരണിനന്െ . ലക്ഷ്യമായിട്ട് 
““കോമണ്വെല്ത്തു”?" സമ്മേളന 
ത്തില് ഇന്ഡ്യ സംബന്ധിക്കുന്നതു 
പോലെ ലാംബത്ത്കോണ്ഫ്രുന്സി 
ല് ഇവരും സംബന്ധിക്കും. ആഗഗ്റേ 

എന്. എം. ഏബ്രഹാം ബി. ഏ 

യജനതയടെ ഒരു പ്രതിഭാവിശേ 
ഷമെന്ന് ഈ നടപടിയെക്കണ്ട് 
അസൂയ തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സഭ 

യത്തെ ശതാബ്ദങ്ങരായി സ്വാതന്ത്ര്യ 
ത്തിന് പടവെട്ടുന്നു. ഭാവനാപൂദ്ട്്റ 
മായ ഒരു സമീപനം അന്ത്യോഖ്യാ 
സിംഹാസനത്തില്നിന്നു വന്നിരു 

ന്നെങ്കില് മലങ്കരസഭയ്യം അന്ത്യോ 
ഖ്യാസഭയും എത്ര സൌഹാരദുമായി 

കഴിയ്യമായിരുന്നു. അധികാരത്തിനു 

ശഠിക്കുന്നവക്കു സ്വാധിനശക്തി കു 
റയയകയാണു” ചെയ്യുന്നതു്. “നിങ്ങ 

കില് വലിയവനാകാന് ഇശ്ചിക്കു 
ന്നവ൯ സേവസസന്നദ്ധനാകട്ടെ?” 

ഏന്നാണു് കത്താവു ഒരു സന്ദര്ഭ 
ത്തില് അരുളിച്ചെയ്തത്. ആഗ്ലിക്ക 
ന്സഭയ്യടെ നയവിശേഷത്തില് 

ഈ തത്വം ശരിയായി പ്രതിഫലി 
ച്ചകാണാറണ്ടു. “മതപ്രഭാഷണ 

കലാലയം" എന്നൊരു തലക്കെട്ടം 
കൊട്ടത്തീട്ട് ആംഗ്ലിക്കന്സഭയുടെ 
വിശേഷതയ്യം, നമ്മുടെ സഭയയടെ 
ഭാവനാശുൂന്യതയ്ും വിവരിക്കുന്ന 
തെന്തിനാണെനശ് ഇതിനകം ഒരു 
പ്രശ്നം വായനക്കാരുടെ മനസ്സി 
ല് ഉദിച്ചുകാണും. സന്ദര്ഭവശാല് 
മനസ്സില് പലപ്പോഴ്ചം തോന്നാറുള്ള 

ഒരു കായ്യം അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോ 

യെന്നെയ്യള്ളു. അമ്മേരിക്കന് എപ്പി 

സ്ക്നോപ്പല്്സഭയുടെ വകയായ ഒരു 

സ്ഥാപനമാണ് ഈ “മത പ്രഭാഷ 
ണകലാലയാം'' എന്നു പരിചയപ്പെ 
ടുത്താനാണു് ഇത്രയും എഴുതി പ്പോ 

മുതപ്പദാഷണ കലാലയത്തിലെ വിമര്ശന മാ൭കക൭൫ 

ന്യയോര്ക്കു"ഏപ്പില് 20 

യതു”. എപ്പിയ്ക്കോപ്പു സഭസ്ക്കു 
അനേകലക്ഷം ഡോളര് ചെലവ 
ഖി പണിത വന്ദേവാലയങ്ങള് 
അമ്മേരിക്കയില്ണ്ടട്. നൃയയോക്കി 
ല് ഞാന് താമസിക്കുന്നതിനടുടത്തു് 
“സെന്റ ജോണ് ദി ഡി വൈന് 
എന്ന കത്തീഡ്രല് ” പമുളിയോളം 
വലിപ്പമുള്ള ഒരു പള്ളി ഭൂമുഖത്ത 
ധികമില്ല. 50 കൊല്ലമായി അതു 
പണിതുകൊണ്ടിരിക്കയാണു”. ഇനി 
യം പത്തുമുപ്പതു കൊല്ലം കൂടെ പ 
ണിതാലെ അതിനൊ പരിപുര്ണ്ണൂ 
നിലയിലെത്തു. ആ പള്ളിയുടെ വി 
വരണം തന്നെ ഒരു ലേഖതത്തി 
നന്, ദൈര്ഘ്യം എ ദക്കാനിടയുള്ളു 
തുകൊണ്ട് അതു മഠെറാരവസരത്തി 
ലേക്കു മാററിവത്ത്കുന്നു. അമ്മേരിക്കു 
യടെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിഗ്ഗ്ട 
ണിലും ഏകദേശം ഇതിനട്ടത്ത വ 
ലിപ്പ വും, മനോഹാരിതയും തോന്നി 
ക്കുന്ന ഒരു കത്തീഡ്രല് ഉണ്ട്. 
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ സ്പ 
പ്രസിദ്ധനായ പ്രസിഡണ്ടു വിത്സ 
മെ അടക്കാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു” ഈ. 
പൂമ ിയിലാണു്. ഈ കത്തീഡ്രല്. 
ദൈവാലയം മനോഫരമായ ഒരുകു 
ന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യന്നു. ഇതിനു് 
തൊട്ടട്ടത്തു കത്ത ഡ്രല് വളപ്പില് 
തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നു 
നില കെട്ടിടത്തിലാണ് ““മതപ്രഭാ 
ഷണ വിദ്യാലയം”? സ്ഥിതിചെയ്യു 

ന്നതു”. “(ഠിദഠറുദ ൨ ടദവിടന്ട് 
എന്നതിനാണ് “മതപ്രഭാഷണ. 

ി 



ള ക 

കാനന് വെഡേല് ("/?ടഠിട്ി) 

വിവത്തനം 

പച്ചമലയാള 

വിദ്യാലയം"” എന്നു 

ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”. 
ത്തില് ഉപദേശിമാരുടെ കോളജ് 
എന്നുവേണം പറയാന്. എന്നാല് 
പച്ചമലയാളം പറയാതെ ഗീര്വാ 

ണത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതിന് ഒരു 
സമാധാനം പറയാനുണ്ട്. ഉപദേ 
ശിമാരുടെ കോളജ് എന്നു പറ 
ഞ്ഞാല് ഒരു തെററിദ്ധാരണഷ്ക്കകു വക 

നല്കും. ഉപദേശിമാരല്ല അവിടെ 
അദ്ധ്യയനത്തിനു വരുന്നതു”. പുരോ 
ഹിതന്മാരാണ് . ഇടവകജോലിക 
ളില് ഇരിക്കുന്ന “അച്ചന്മാരെ” ക്ഷ 
ണിച്ചുവരുത്തി ഈ കോളജില് ഒ 

രാഴ്ച താലസിപ്പിച്ചു പരിശിലനം ന 

ത്കുകയാണ് ഈ ' സ്ഥാപനത്തി 
നെറ ജോലി. ഒരു പ്രാവശ്യം 24 
പട്ടക്കാരെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. കോ 

ളജു അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന 
സര 

സനായ ഒരു പ്രഭാഷകനാണ്. അ 

ദദേഫത്തിനെറ അതിഥികളായി എ 
൭൯റ സഹപാഠികളായ മററു പതി 
നെട്ടപേരുമൊരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞ 
ആഴ്ച രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങള് താമ 

സിക്കുവാനിടയായി. വിനോദരസി 
കനായ അദ്ദേഹം ഞങ്ങള്ക്കു താമ 

സിക്കുവാനുള്ള സഖസരകയ്യങ്ങള് 
നല്കിയശേഷം ഞങ്ങളെ അഭിവാ 

ദനം ചെയ്തുതിങ്ങനെയാണു്. “ഫഘ 

2565 ൨൭ 11൦ ഗ്രടട്ട 0൭൩ ഠഠ 
3ട 1ഠ നദി 1൨൦ 1൨൧3 19൦] പ: 
നല് (അതിഥികള്ക്കു ചെയ്യാ 

വന്ന ഏററവും വലിയ സഹായം 
ആതിഥേയന് സ്വന്തം വീട്ടിലെ 
സ്വാതന്ത്ര്യബോധധവും പ്രശാന്തതയും 
ഓല്കുകയാണ്) അതിഥികള്ക്ക് 
'മനോവൈഷമ്യമോ ഒരു പവിര്പ്പ 
മുട്ടലോ”* തോന്നാതെ ആതിഥേയഗു 
ഹങ്ങളിരു താമസിക്കാന് ഇടയാക്കു 
ന്നതു” ഒരു കലാവാസനതന്നെയാ 

ണ്. കാനണ് വെഡേല് ഈ വാച 
കാകൊണ്ട് പ്രഥമസന്ദര് ഭത്തില് 

തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിഷ്ണപടമായ 
സൌരഹാര്ദുസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള് സമാ 
ജ്ജിച്ചു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങള് 
ഞങ്ങളെ ഉപചരിക്കുന്നതിലും, വാ 
ഷിംഗ് ടണിലെ പ്രധാനസ്ഥാപന 
ഞ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നതില് വേണ്ട 
സാകയ്യങ്ങള് ചെയ്തതരുന്നതില്ംം 
അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹധ്തിന്െറ സഹ 
പ്രവത്തകരും ദത്തശ്രദ്ധരായിരുന്നു. 

ഇവരാണു പ്രഭാഷണവിദ്യാലയ 
ത്തിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാര്. 

ടാ 
[ 

ലി?” 

“ഏകദേശം 25 കൊല്ലങ്ങള്ക്കു 
- മുമ്പാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭി 

ച്ചത്. വാഷിങ്ങ്ടണ് കത്തീഡ്ര 
ലിനെറ ഒരു ഭാഗമായി ഇതു പ്രവ 
ത്തനം നടത്തുന്നു. ഇതിനകം 6000 

പുരോഹിതന്മാര് അവിടത്തെ പരി 
ശിലനം കഴിഞ്ഞവരായുണ്ടു്. ഇങ്ങ 
നെ ഒരു സ്ഥാപനം നടക്കുന്നതായി 

അധികംപേക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ. അത്ര 
ഒതുക്കത്തിലും പ്രസിദ്ധികരണവി 
മുഖമായുമാണു”് അതു കഴിയുന്നതു”. 
പരസ്യപ്രചരണം ഈ സ്ഥാപന 
ത്തിനാവശ്യവുമില്ല. ഇവിടത്തെ അ 
ദ്ധ്േതാക്കള് പ്രുത്യേകക്ഷണം അ 
നുസരിച്ചുമാത്രമാണ് അവിടെ എ 
ത്തുന്നത്”. എന്നാല് എപ്പിയ്ക്ോപ്പ 
ല്സമുദായം മുഴുവന് പ്രകടനരഹി 

തമായ ഒരത്യാവശ്യസേവനം അതു 
നിരവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ആഴ്ച 
യില്പം അമേരിക്കയുടെ ഏതു കോ 
ണിരനിന്നും പുരോഹിതന്മാര് അ 

വിടെ എത്തുന്നു. സെപ്ററംബര്൪ 
മാസം മുതല് ജൂണ്മാസം വരെയാ 
ണു് കോളജ്വര്ഷം. പ്രാപ്തരായ 
അദ്ധ്യാപകന്മാരെ പ്രത്യേകം ക്ഷ 
ണിച്ചുവ ത്തി ഈ പട്ടക്കാക്ക്* പ്ര 
ത്ൃക ക്ലാസ്സുകള് നല്ക്വുണ്ടു'. 
പ്രസംഗങ്ങള് തയാറാക്കുക, ക്രിസ്ത്രീ 
യമതോപദേശസാരങ്ങള് മുതലായി 
പട്ടക്കാരുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച 

ചര്ച്ചകളും സെമിനാറുമാണ് അ 

വിടെ നടക്കുന്നതു്. അദ്ധ്യതാക്കളു 
ടെ യാത്രച്ചിലവും (ആദൃത്തെപത്തു 
ഡോളര് ഒഴിച്ചു) താമസച്ചിലവും 

കോളജ്” തന്നെ നിര്വഹിക്കും. 
പരിശിലനവാരം ഒരു ശിക്ഷണകാ 
ലംകൂടെയാണുട്. പ്രത്യകവ്യം നി 
ഷ്ൃര്ഷവുമായ നിബന്ധനകള് ഇ 
വര പാലിക്കണം. പ്രസിദ്ധന്മാരാ 
യ വേദശാസ്ത്രപണ്ഡിതമ്മാരാരെങ്കി 
ല്യം ഈ ഒരാഴ്ച ഇവരുടെ കൂടെ താമ 
സിച്ചു രാവിലെയും വൈകുന്നേര 

വയം ഓരോ പ്രസംഗം പറയം. സെ 

മിനാര് ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതു് 
ഈ പ്രസംഗങ്ങളെ ആസ്തദമാക്കി 
യായിരിക്കും. എന്നാല് കോളജി 
ന്െറ പേരിനു് അന്വത്ഥമായിരി 
ക്മുന്നതുപോലെ പ്രസംഗപരശിലന 
മാണ് കോളജിന്െറ പ്രമുഖപരി 
പാടി. പരസ്റുരം പരിചയമില്ലാത്ത 
പ്ൃരോഹിതന്മാരെയാണ് സെമിനാ 

റിന് ക്ഷണിക്കുക. അവരോരുത്ത 
രും മററു അദ്ധോയതാക്കളുടെ സാന്നി 
ദ്ധൃത്തില് പ്രസംഗം പറയണം. 
കോകജു്സ്റ്റാഫില്പെട്ട ഒരാള് അ 
ദ്ഥൃക്ഷം വഹിക്കും. കോളജു ചാപ്പ 
ലിലൊ, കത്തീഡ്രലിനോടട തൊട്ട 
മള പല ചാപ്പല്ുകളില് ഒന്നിലൊ 

ചര് ച്ചു വിക്കിലി 

ആണു പ്രസംഗം നടക്കുക. പിന്നീട്ട 
സെമിനാര് മുറിയില്വന്നു പ്രസം 

ഗത്തെപ്പററിയുള്ള വിമരശനങ്ങള് 
നടക്കും. വിമര്ശനങ്ങള് മറച്ചുവ 
ശ്ലാനുകൂളു യാതൊരു ശ്രമവും അവി 

ടെ ദ൪ര്ശനിയമല്പതന്നെ. എന്നാല് 
സൌഹാര്ദ്ദം ബലികഴിക്കയുമില്ല. 
ഓരോ വാരത്തിലും 15മുതല് “4വരെ 
പട്ടക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നതു കൂടാതെ 
കുറേക്കൂടെ ദിര്ഘകാല പരിശീലന 
ത്തിനും ഇവിടെ സാകയ്യം നല്കാ 

റുണ്ട്. വൈദികദകാളജുകളില് ആ 
ഭൃസനം കഴിഞ്ഞവരും പ്രാപ്തരെ 
ന്നു പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട 
ന്നവരുമായ ചില യുവവൈദികതെ 
അവരുടെ ഇടവകജോലിയില്നി 

ന്നു പിന്വലിച്ചു രണ്ടും മാസംവീ 
തമുള്ളൂ ടേം ( അദ്ധൃയനകാലം) ചെ 
ലവഴിക്കുവാന് ക്ഷണിക്കാറുണ്ടു്. 
അവരുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച ഏ 

തിലെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രാവിണ്യം 
നേടാന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാനുക്ളൂ, 
സാകയ്യമാണപ്പ്പോൾ നല്കുന്നതു്. 
ഇവര് പോന്റ്റ്ഗ്രാഡ്യവോറ് വി 
ദ്യാത്മഥികളെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു; 

സൃശോഭനഭാവിയ്യണ്ടെന്നു പ്രത 
ക്ഷിക്കടപ്പടുന്നവരെ മാത്രമാണു് 

ഈ പരിശീലനത്തിനു ക്ഷണി 
ന്നതു്. കോളജ്, വാഷിംഗ്ടണ് 
ബിഷപ്പിിനെറയും കത്തീഡ്രല് 
ഡിന്, ചാപ്ററ൪ര (കത്തീഡ്രല്. 
വൈദികസംഘം) എന്നിവരുടെ 
നിയന്ത്രണത്തില് ഭരിക്കപ്പെട്ടന്നു. 
കാനണ് വെഡെല്പം അസിസ്റ്റന്റും 
കത്തീഡ്രല് കാനണ് പാതിരിമാരാ 
ഞ്ഞ്. മറവ് ഏഴെട്ട വൈദികരകൂടെ 
“ഡീന്” എന്ന പ്രഥമവൈദിക: 
നെ കൂടാതെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം 
കോളജിന്െറ അദ്ധ്യയനചചുമതല 

വഹിക്കും. കോളജിന്െറ ലൈബ്ബു 
റിസേവനവും പ്രതേയകശ്രദ്ധയെ 

ആകര്ഷിക്കുന്ന ഒണാണു്. കോളജി 
ല് അദ്ധ്യയനം കഴിക്കുന്നവക്കെല്ലാം 

ഈ ലൈബ്ബറിയിതനിന്നു പുസ്തകം 

അയച്ചുകൊടുക്കും. അവരുടെ ജിവി 

തകാലം മുഴവന് ലൈബ്ബറിയുടെ 
അംഗത്വമുണ്ട്. ഒരു മാസം വരെ 
പുസ്തകം കൈവശംവച്ചുകൊണ്ടിരി 
ക്കാനവ കാശമുണ്ട്. ആയിരത്തില് 
കൂട്ടതല് അച്ചന്മാക്ക് ഇപ്പോള് പു 
സ്തൃകം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഈ കോളജിന്െറ ആരംഭചരി 
ത്രവും രസാവഫമാണു. കത്തീഡ്രല് 
സ്ഥാപിച്ചതു 1896 മുതല് 1908 
വരെ ഭരിച്ച ബിഷപ്പ് സാററ൪ 
ലിയുടെ കാലത്താണു”. അദ്ദേഹം ക. 



മേടം 22, 

ത്തീഡ്രലിനോടനുബന്ധി ഒരു 

“൭0൨1൨൦ 0 1010101൨53" (ദിീരഘ 
ദര്ശിമാരുടെ വിദ്യാലയം) നടത്ത 
ണമെന്ന് ഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. 

വൈദികശാസ്ത്പരമായി പാണ്ഡി 
ത്യം ലഭിച്ചവരും, ഭക്തരുമായ പല 
ക്ഒം വന്നു ചിന്തിക്കുവാനും ചര്ച്ച 
കൾ നടത്തുവാനും സരകയ്യും നല്കു 
ന്നഒരു സ്ത്ൂള് ആണു് അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്ര്. ഇ 
ന്നു കത്തിഡ്രലിനോടനുബന്ധിച്ചു* 

മൂന്നു് കത്തീഡ്രത്വിദ്യാലയങ്ങളും, 
കോളജ് ഓഫ് പ്രിച്ചേഴ് സും ലൈ 

ബ്രറിയ്യം പ്രവത്തനം നടത്തു്ണ്ട്. 
ബിഷപ്പിനെറ സ്വപ്പസാഫല്യമാ 
ണു് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള് എല്ലാം. 
3924-ല് ആണ് മതപ്രഭാഷണ 

കോളജിന്െറ ആശയാക്മരം മകുടം 
ചാത്തിയതു”. 
. അന്നത്തെ ബിഷപ്പ്ഫ്രീമാന്െറ 
അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു വൈദികസ 
മ്മേളനം “ജൃണണ്്സമ്മേളനം” ഛന്ന 
പേരില് ഒരു റിഫ്രുഷര് കോഴ്സാ 
യി നടരതിവന്നു. ഈ സമ്മേളന 

മാണു് കോളേജ് ഓഫ് പ്രിച്ചേ 
റ സ്പായി വികസിച്ചത്. 1927 
ഇണ 9-ാം തിയതി രാത്രി ബി 

പ്പ് ഫ്രരിമാ൯ ഒരു സ്നേഹിത 
ന്െറ വീട്ടില് ഡിന്നര് കഴിക്കുകയാ 

 യിരുനു. സന്ദര്ഭവശാല് “ജൂണ് 
സമ്മേളന "ത്തെപ്പററിസ്സേഫിതനോ 
ട്ട സംസാരിക്കയയണ്ടായി. ആതിഥേ 
യന് ഈ പരിപാടിയില് ആകൃഷ്ട 
നായി ഒരു സ്ഥിരസ്ഥാപനമായി 
അതതു വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുകൂളൂ പ 
ണം മുഴുവന് വാഗ്ദാനം (പത്തു ലക്ഷം 

ഡോളര്) ചെയ്ത. ഈ സംഭാവന 
മി. അലക്ലാന്ഡര്സ്കിത്ത് കോക്ക 
യിന് എന്നദേഹമാണു” ചെയ്തതു്. 
കോളേജ് ഓഫ് പ്രിച്ചേഴ്സിലെ 

കോമണ്റൃമില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ചിത്രം ക്രിസ്തിയ പൌരരോഹിതൃ 
സേവനത്തില് കത്തവിനന്െറ ഉപ 

ദേശങ്ങള് ശരിയായി പഠിപ്പിക്കു 
ന്നതിന്ൊ പ്രാധാന്യം സംബന്ധി 
ച് ഒരു അത്മായക്കാരനു തോന്നിയ 
ഉത്തമ ബോദ്ധ്യത്തിനെറ സ്കാരകമാ 
യി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടു '. 

പ്രസംഗവിമര്ശനത്തിനെറ ഒരു 

മാതൃക കാന൯ന്വെഡെല് വിവരിച്ചു 

കേട്ടതു” ഞങ്ങള്ക്ക് അത്യന്തം ര 

സാവഹമായിരുന്നു. പ്രസംഗരീതി 

കള്ക്ക് ചില സാങ്കേതിക സം 

ജ്ഞകള് എല്ലാമുണ്ട്. (൮ഠ1:൭൩ 
ഥ്ന്വിന൦അതായതു” കോഴിക്കു 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ഞ്ഞ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു പോലെ 

പ്രസംഗനോട്ടില് നോക്കി ഉടനെ മു 

കളിലോട്ട്” മുഖം പൊക്കുന്നതു പല 
പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിക്കുന്നതി 
നാണ് ഈ പേരു കൊട്ടത്തിരിക്കുന്ന 

തു്. മറെറാന്നു” “൬൦൧൩ തദിധ്നഠ്” 
ആണ്ട്. കൈകളടെ പത്തി മത്ത 
ങ്ങ ഉരുട്ടന്നമാതിരി പ്രസംഗസമയ 
ത്ത് ആംഗ്യവിരൂപം ചെയ്തുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണു് ആ പേരു”. 

ഇങ്ങനെയയള്ള ഫലിതസംജ്ഞകള് 
കൊണ്ടു് നല്ല പ്രാസംഗികന്മാരാണെ 
ന്ന് സ്വന്തം ഇടവകയില് പലരും 
പറയുന്നതു കേട്ട ഞെളിഞ്ഞു, നടക്കു 

ന്ന പട്ടാക്കാരെയെല്ലാം മയ്യാദ പഠി 
പ്പിച്ചെ അവിടെ നിന്നു വിടു. വൈ 
ദിക ക്ലാസ്സുകള് വിട്ടശേഷം പുസ്തക 
ങ്ങള് തുറന്നുനോക്കാ൯ പോലം ശ്ര 
ദ്ധിക്കാത്തവരുടെ ഉള്ളുകള്ളികള് 
ഫ്എീല്ലാം പുറത്തു വരും. നമ്മുടെ നാ 
ട്ടില് ആദാമിനെറ കഥമുതല് വെ 
ളിപാട്ട പുസ്തുകംവരെ പ്രസംഗം പറ 

യുന്ന മഹാരഥന്മാര് പട്ടക്കാരി 

ല് ധാരാളമുണ്ട്. തുടങ്ങിയാല് ആ 

വസാനിപ്പിക്കാ൯ അറിയാതെ കുഴ 
യുന്നവരും കുറവല്ല. യയവവൈദിക 
ന്മാര് അക്കായ്യത്തില് കുറെ ഭേദമാ 
ണെന്നു തോന്നുന്നു. പണ്ടത്തെക്കാല 
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ത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ 
യായിരുന്നു. ഒരു അച്ചന് പ്രസംഗി 

ച്ച പ്രസംഗിച്ചു മുമ്പോട്ട പോയ 
പ്പോള് അച്ചന് കലണ്ടറേല് ഒന്നു 

നോക്കണെ എന്നു ഒരാള് വിളിച്ചു 
പറയുന്നതായി ഒരു കഥയ്യണ്ടു്. മണി 

ക്കൂറുകള് മാറുന്നതിന് ഘടികാര 
ത്തെ നോക്കുകയാണ്. കലണ്ടറേല് 
തീയതികള് മാറുന്നതാണല്ലോ കുറി 

ക്കുന്നതു”. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുരോ 

ഹിതന്മാരക്ക്” ഈദുശ സ്ഥാപന 

ങ്ങള് എത്ത അധികം  പ്രദയാജനം: 
വരുത്തുമെന്നു തോന്നി. ഒരു കോ 

ളേളു് സ്ഥാപിക്കാന് ഒരുത്തന് വി 
ചാരിച്ചാല് ഇവിടെ നടക്കും. “ഏ 
ഴെട്ട കാശിനെറ ഉമ്മദത്തള്ള "ലുള്ള 

ഏതാനും പേരെ അമത്മുമിങ്ങും കാ 

ണാമെന്നല്ലാതെ അമേരിക്കന് കു 
ബേരന്മാരുടെ ഒരദായ്യങ്ങള് നമ്മുടെ 
നാട്ടിലില്ല. “പല തുള്ളി പെരുവെ 
ള്ളൂ ””മെന്ന പ്രമാണമാണ് നമ്മുടെ 
പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആധാരം. 
ഒരു അമേരിക്കന് പളളിയുടെ ബബ 

ഡ്ജററ് ഓത്തഡോക്സ് സമുദാ 
യത്തിന്െറെ ബഡ്ജററിന്െറ അ 
നേകമടങ്ങാണു്. മുപ്പതിനായിരവും 
നാല്പതിനായിരവും ഡോളര (ഒന്നര 
രലക്ഷമോ രണ്ടര ലക്ഷമോ രൂപാ) 

ക കക തകം. ശം... കം. കകക. കടം. കും കും. കക്കും പം 

ഫെഡ് ആഫീസ്: കോട്ടയം ! 
4 അധികൃതമുലധഠധം രൂ 6000,000 
9 വാഗ്ദത്തമുലധനം രൂ £6,00 000 | 

നിക്ഷിപ്പമുലധയം രൂ 15,00,000 ) 
| കരുതല്ധനം രൂ 9,97,000 ॥ 
ി പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4,59,61,000 ; 
| [91-19-58 
[| ശരിയായഇ നടിന്മേല് ക്ഠഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ് പ ആവശ്വമുമഭ പ൪ ॥ 

ി ഞങ്ങളുടെ 3/7 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്ക"ലും സമീപിക്കുക. ് 
ി ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രവത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു 4: 

) 1,001 ററി ൩0 1ബിം 
ി 2൧. 2" കബി. [: 

പി അഷു പം എം [1 
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സി. എം. ചെറിയാന് 
സെക്രട്ട റി 4 

ക 
അ 

ര് 



യോഗം, കോണ്ഫറന്സ്, 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി മെയ്” ൭ 

ഓര്ത്തഡോക സ സ്ത,ഡ൯൨ മുവ'മെല്ിരെറ തൃശൂര് സമ്മേളനം 

ഹൈഡസ്ത്കര വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഇടയില് മൂവ മെന്൨ പ്രവര്ത്തനം 

ഇടവകകാം 
കങള്കുബിലി തിരുവല്ലഠയില്വ 

വ്യാപിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ച. 
ഭവനരഹിതര്ക്ക് ഭവനങ്ങാം നിര്മ്മിച്ചുകൊടുക്കാനാഹ്വാനം --കന 

സഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നു-- സ് മാരകഗ്രന്ഥം പ്രസി 
ദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.. 10000 രൂപായുടെ മലബാര് ഭദ്രാസനവികസന ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നു. 

സ്ററുഡന്റ മുവ്മെന്റിനന്െറ 
49_ാം വാര്ഷികം കേരളത്തിന്െറ 
മധൃഭാഗമായ തൃശൂരിലെ ചാക്കോ 
മെമ്മോറിയല് സ്ക്കൂളില് വച്ചു് ഏ 
വ്വില് 23 മുതല് 2 വരെ ധ്യാന 

സമ്മേ 
ളനം തടങ്ങിയ വിവിധപരിപാടി 

കളോട്ടകൂടി സമാഗളം നടത്ത 

പ്പേട്ട. 

സ്സമ്മേളനസ്ഥലം 

കേരളത്തിന്െറ മധ്യഭാഗം. ഓത്ത 
ഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങള് ക്കാവായി 
ട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം. തിരക്കു പിടിച്ച 

തശൂര്പട്ടണപ്പാന്തത്തിരു ഒരു ശാ 

ന്തിനികേതനമായി പരിലസിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയ്യം പളളി 
ക്ളൂടവും, പപള്ളിയങ്കണത്തിലെ വ്വ 

ക്ഷത്തണലകളില് സംവിധാനം 

ചെയ്തിരുന്ന തുറന്ന ഇരിപ്പിടസജ്ജീ 
കരണങ്ങളും അല്ലമകലെയായി നി 
തൃവിശ്രമംകൊള്ളന്ന ശ്രി. എം. 

ഒ. ചാക്കോയ്യടേയും ശ്രി എം. പി: 
വര്ക്കിയുടേയം മററും ശവകുടിര 

ങ്ങളും കോണ്ഫ്ഫറന്സിനന്െറ ആ 

പ്രതിവര്ഷം ചെലവാക്കുന്ന പള്ളി 
കള് അനേകമാണ്. 800 രൂപ ആ 

ണ്ടില് പലിശ കിട്ടന്ന വട്ടിപ്പണ 

ത്തിന് 50 കൊല്ലം പടവെട്ടിക്കഴി 
ഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും അത്ൊന്നുവേ 
ണ്ടെന്നു വച്ചാല് അതുതന്നെ വലിയ 
ലാഭമാണ്. വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാന് ത 

ന്നെ മറുകക്ഷി അനുവദിക്കുകയില്ലെ 
ന്നുള്ള “ആപ്പ്ത"” നാം കടന്നു കൂട; 

യിരിക്കയുമാണ്ട്. ഏതായാലും മററു 

രാജ്യനിവാസികള് ചില സ്ഥാപ 

നങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതു് കണ്ടെ 

ചിലും നമുക്കു സായുജ്യം നേടാം. 
കോളേജ് ഓഫ് പ്രിച്ചേഴ്സ്പോ 

൭ലെ മറെറാരു സ്ഥാപനം ലോ 
_  കത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമു ണ്ടെന്നു 

തോന്നുന്നില്ല. 
നിം. ' --0- 
ടി 

(സ്വന്തം പ്രതിനിധി) 

ദ്ധ്യാത്മികപശ്ചാത്തലത്തിനു മഹി 
മ വര്ദ്ധിപ്പി ച്ച. 

ഡലിഗററകാം 
ഇരുനൂറോളം പ്രതിനിധികള് 

സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലവും 
ഏററവും കൂട്ടതല് ഡലിശററവുകള് 
വന്നിരുന്നതു പത്തനാതിട്ടയില്നി 
ന്നാണ്ട്. പ്രതിനിധികളില് ഭൂരിപ 

ക്ഷവ്യം കോണ്ഫറന്സ്പകളില് തൃട൪ 
ച്ചയായി സംബറ്ഡിച്ചകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നവരാണു. പുതുതായി വന്നുകൊ 
ണ്ടിരാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണും താരത 
മ്യന കുറവായിരുന്നു. പ്രതിക്ഷി 
ചുതുപോലെ വടക്കുനിന്നും കുന്നാകു 
ഉത്തുനിന്നും ഡലിഥററുകള് ഇല്ലാ 
യ രുന്നു. 

സഭയയടെ സല്പ്രവത്തനങ്ങളി 
ല് സജ്ജിവമായി സംബബന്ധിക്കുന്ന 
തിനു ഇതുപോലെ ആഗ്രഹമുള്ള 

ഒരു സംഘങകത്ത സഭയുടെ മറെറാ 
രു സംഘടനയിലും കാണുക സാദ്ധ്യ 

മല്ല. 

നേതാക്കന്മാരും 

പ്രസംഗകരും 

നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും 

കോണ്ഫറ൯സ്പധന്യമാ യിരുന്നു. 
കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമേനി, 

മാർ തേവോദോസിയോസ്, മാര് 

ഒസ്താത്തിയോസ്പ്,മാര പിലക്സി 
മോസ് എന്നി തിരുമേനിമാരും 

വെരി. റവ. ടി. എസ്. ഏബ്ഫഹാം 
കോ ൪ എ പ്പി യ്ക്കോ പ്പാ. 
൨൮. ഫദര് എം. വി. ജോജ്ജ് 
൨൮. ഫാദര് എന്. ജി. കുയ്യന് റവ: 

ഡിക്കന് ടി. ജെ. ജോഷ്ചാ ൨൮. 

ഡീക്കന് കെ. സി. ഉമ്മന്, എന്നി 

വൈദികരും, ഡോ. ചാക്കോജോ 

ജ്ജ്, മെ. പോള് വറൃഗിസ്, എം. 
തൊമ്മന്, സി. ഐ. നൈനാന് തു 
ടങ്ങിയവരും ഇക്കൊല്ലത്തെ നേതാ 
ക്കന്മാരുടെയും പ്രസംഗകരുടേയും 
നിണ്ട ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുന്നു. റവ. 
കെന്നത്തുഷാര്പ്പിനു പകരം വന്നി 

തൃശൂര്. ഏപ്രിരു 30 

നി രുന്നത് കേംബ്ബിഡ്ജ്' ബ്ബദര്ഹൂ 
ഡിലെ ൨൮. വെതറോള് എന്ന 

വൈദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായിരുന്നു. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസംഗങ്ങള് 
എല്ലാ പ്രചോദനകരവും ആത്മനി 
റവേറിയവയും ആയിരുന്നു. ൨൮. 

ഫാദ൪ര. എന്. ജി. കുയ്യനാണു് 
ധ്യാനയോഗം നയിച്ചത്. 25-ാം്ദ 
രാത്രി പ്രസിഡണ്ട് മാര പില 
ക്.സിനോസ് തിരു മേനി സമ്മേള 
നം ഉല്ഘാടനം ചെയ്ത. ബൈ 

ബിള് സ്റ്റഡി നയിച്ചതു” ശ്രീ. 
എം. തൊമ്മനായിരുന്നു. ബ്ബ 

ബാള് സ്റ്റഡിക്കുശേഷം ഗ്രംപ്ൂ. ചര് 
ച്ുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ബിസിനസ് മീററിംഗു് 
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു” മാര് 

പീലക്സിനോസ് തിരുമേനിയുടെ 

അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേന്ന യോഗ 

ഗ്തില്വച്ചു് അട്ടത്ത വര്ഷത്തെ 
പ്രസ്സിഡണ്ടു്, നോണ്നസ്റ്റംഡന്വ്വ് 
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, സ്ത്ൃഛഡന്വ്സ് 
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, ജ: സെക്ര 

ട്ടറ! ഫുന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്" 
മാര് പിലക്സിനോസ് തിരുമേനി 

വെ. റവ. ടി. എസ്. ഏബ്ബഹാം 
കോര്എപ്പ്പിയ്ക്കോപ്പാ, ശ്ര !.പി.ററി. 

ജോണ്, റ൮. ഡിക്കന്. പി. എസ്. 
സാമുവല് എന്നിവര് തെരഞ്ഞെട്ട 
ക്കപ്പെട്ട. മൂവ് ംമ൯റു കനക. 

ജുബിലി തിരുവല്ലായില്വച്ചു് 
സമുചിതമായി കൊണ്ടാടടന്നതിനും 
തിരുമാനിച്ചു. ജൂബിലിയുടെ ആ 

ഘോഷക്കമ്മിററി ചെയര്മാനായി 
മനോരമ ചിഫ് എഡിററര് ശ്ര്രീ 
കെ. എം. ചെറിയാനും, ഫിന്ാ 

൯൩ കമ്മിററി കണ്വീനറായി 
വെ. റവ. ടി. എസ്. ഏബ്രഹാം 
കോര് എറപ്പിയ്ക്കോപ്പായം, സ്മാരക 
ഗ്രന്ഥ പ്രസി ദ്ധി ക രണക്കമ്മിററി 
കണ്വിനറായി ശ്രി. എം. തൊ 
മ്മനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട. ജൂബി 
ലിസ്മാരകമായി പതിനായിരമ 

റ 



&. 
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രൂപാ പിരിച്ചു്മലബാര് ഭദ്രാസന 
ഇടവക്യ'ല് പള്ളികളം മഠറും നി 
മ്മിക്കുന്നതിനും നിശ്ചയിച്ച. ഫോ 
ളോഅപ്പ്യോഗത്തില് മൂവ്മെന്റ് 
ശാഖകളിലെ പ്രവത്തനറിപ്പോ൪ 
ടകള് നല്കപ്പെടുകയും പ്രവ 
ത്തനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതി 
നുള്ള പദ്ധതികള് നി ര്ദ്ദേ 
ശിക്കപ്പെടകയ്യം ചെയ്തു. ഫൈ 

സ്ക്ൂളുകളിത പ്രവത്തനം നടത്തുന്ന 

തിന് സെന്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാന 
ത്തില് ഓ൪ഗനൈസറന്മാരെ തെര 

ഞ്ഞെട്ടത്തു. കുന്നംകുളം, പഴഞ്ഞി 
മുതലായ ' സ്ഥലങ്ങളില് മൂവ്മെ 

ന്റു പ്രവത്തനം ശക്തിപ്പെടടത്തണ 

മെന്നുകള്ള ശ്രി. സി. വി. ഇയ്യ 
വിനെറ നിര്ദ്ദേശം യോഗം അംഗ! 
കരിക്കുകയ്യം കുന്നംകുളത്തുവച്ചു് 
ഒരര്ദ്ധവാ൪ഷിക സമ്മേളനം നട 
ത്തുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും 
ഉണ്ടായി. കൂടാതെ എല്ലാ യൂണി 
ററുകളും വര്ഷത്തിലൊരിക്കുല് 

ഒരു ദിനസമ്മേളനങ്ങള് നടത്തണ 
മെന്നും, അടുത്ത ക്രിസ്തമസ്സ് കാലത്തു 
മലബാറില് ഒരു വക്ക്ക്യാമ്പ നട 
 ത്തണമെന്നുമുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
യോഗം സ്വ്വസമ്മതമായി അംഗി 
കരിച്ചു. മുവ്മെന്റിനെറ നേത 

ത്വത്തില് ലഘൃലേഖകളും പുസ്തക 
ങ്ങളും തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെട 
ത്തുന്ന കായ്യവും ചര്ച്ചയ്ക്കു വിഷയ 
മായി. കായ്യാലോചനയോഗത്തില് 
വിദ്യാത്ഥികളായ ഡലിഗററുകള് 
സജിവമായ താല്ലയ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച 
തായിപലക്കുംകാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

പ്രമേയം 

എല്ലാ വരഷവവം പല പ്രദമയ 
ങ്ങളും കായ്യാലോചനാ യോഗത്തില് 

ചര്ച്ചന വരിക പതിവാണ്. 
ഇക്കൊല്ലം ഒരു പ്രമേയമേ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നുളൂളൂ. സര്വ്വസമ്മതമായി അം 
ഗികരിച്ച പ്രമേയമിതാണ്. “മല 
ങകകര ഓത്തഡോക്സ് സഭയിലെ 
മിക്ക ഇടവകകളിലും ഭവനരഹി 
തരായ കുട്ടംബങ്ങള് ഉള്ളതിനാല് 

അങ്ങനെയുള്ള വക്ക് അതതു” ഇടവ 
കകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ചുമതല 
യില്പം ഭവനങ്ങള് നിമ്മിച്ചുകൊട്ട 

ക്കാന് എല്ലാ ഇടവകകളും എപ്പി 
സ്ക്ലോപ്പതല് സന്നഹദോസുംസുചിന്തി 

തമായ നടപടികള് സ്വികരിക്കണ 
മെന്ന് എല്ലാ ഇടവകകളോട്ടം എപ്പി 
സ്ന്റോപ്പല് സ്പന്നഹ ദോസിനോട്ടം 

ഈ കോണ്ഫറന്സ് സവിനയം 

അഭ്ൃത്ഥിക്കുന്നു.”" ശ്രീ. എം. കെ. 
വറുഗിസി (കോയമ്പത്തൂര്) ന്െറ 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ഈ പ്രമേയം അനുവാദകനായ ശ്രീ. 
കെ. വി. മാമ്മന് യോഗത്തില് 

വായിച്ചു സമര്പ്പിക്കുകയും യോഗം 

ഐകകണ്ല്യേന പാസ്സ്റാക്കുകയ്യമാണു 
ചെയ്തതു്. ഭൂദാനപ്രസ്ഥാനത്തിനു 
ഫഎ്ല്ലാ ഇടവകകളം കഴിവതു 

സഹായിക്കണമെന്ന് പൊതുവെ 
പ്രസ്താവനമൂലം അഭാൃത്ഥിക്കുന്നതി 
നേക്കാള് ഏത്രയോ പ്രായോഗിക 
മായ ഒരു പ്രമേയമാണിതെന്ന് പല 
അംഗങ്ങളും യോഗാനന്തരം പറയു 
കയ്യണ്ടായി. പ്രത്യകിച്ചും ഓരോ 

ഇടവകയില്ം രണ്ടോ മൂന്നോ ഭവ 
നരഹിതരായ കടംബങ്ങള് മാത 

മുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കു '. സാമൂ 
ഫ്ൃവ്രശ്നങ്ങളില് മൂവ്മെന്റി 

നുള്ള ആകാക്ഷയാണ”് ഈ പ്രമേ 
യത്തിന്െറ ആത്മഭാവം. 

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു” നടന്ന 
സമ്മേളനങ്ങളില് മാര് ഒസ്ത്ാത്തി 
യോസ് തിരുമേനിയും റവ. ഫ്മാദ൪ 

എം. വി. ജോള്ജും “സ്ളിബാ 
സമാധാനത്തിന്നെറ ചിഹ്നം” 
എന്ന വിഷ്യത്തെപ്പററി പ്രസം 
ഗിച്ച. ഡലിഗററുകളെ ആത്മിക 
മായി പുളകം കൊള്ളിച്ച പ്രസംഗ 

ങ്ങള്! പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് 
ജീവിക്കുന്ന നാം കിഴ് പോട്ട പോകു 
കയാണോ എന്ന് ഫാദര് എം. വി. 
ജോജ്ജ് സംശയിച്ച. സഭയുടെ 
സേവനത്തിനായി മുഴുവന് സമ 
യവൃമുപയോഗിച്ച് യൃവജനങ്ങള് 
മുമ്പോട്ട വരണമെന്നും ഇതുവരെ 
സഭ ഉണന്നിട്ടില്ലെന്നും ഫാദര് 
ജോജ്ജ് ചുണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രമേയ 
ങ്ങളുടെ കുറവൃതന്നെ അതിന്െറ 
ഒരു തെളിവായി ബഃ അച്ചന് 
എട്ടത്തു കാണിച്ചു. കോണ്ഫ്ഥറ 
ന്സിനെറ പൂര്വ്വകാലഘട്ടങ്ങളി 
ലേക്കും അതിന്െറ സ്വാധിനശക്തി 
യിലേക്കും ഡലിഗററുകകളെ മാര് 
തോവോദോസിയോസ് തിരുമേനി 
നയിച്ച. അന്നു സായാഹ്നത്തില് 
ഡലിഗേററുകള് മിസ്സുസ്സ് എം. എ. 
ചാക്കോയെ സന്ദരശിച്ചു് ത്ത 

കുട്ടംബത്തേ.ടുള്ള ബഹുമാനം പ്രക 
ടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സല്ക്കാരം 
സ്വികരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

വിനോദയാത്ര 
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് 

സ്പെഷ്യല് ബനസ്റത്റില് പിച്ചി അണ 
വരെ ഒരു വിനോദയാത്ര പോയി. 
ഗാനങ്ങളും ആലപിച്ചു” ചൊറു 
ചൊരൃക്കോടെ പോയ ആ യാത്ര 
ഉല്ലാസകരമായിരുന്നു. പിച്ചിഅണ 

യുടെ കെട്ടപണി ഞങ്ങളെ വി 
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സ്മയിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സഭ 

പിച്ചിഅണപോലെ സ്ൃപശക്തമായ്യം 

ജനോപകാരപ്രദമായം കെട്ടറപ്പുള്ള, 
തായിത്തിന്ന എങ്കില് പഫഎന്നുളളു 
ചിന്തയാണ് എനെറ മനസ്സില് 
കുടി കടന്നുപോയതു”്. ഡലിഗററു 
കളെപ്പ്പോലെയുള്ള കല്ലുകളും, സഭ 

യുടെ സമ്പത്തും, പ്ളാനുക്ളൂ യല്ല 

എഞ്ചിനിയറന്മാരെ പ്പോ ലെയയള്ളൂ, 
നേതാക്കന്മാതം കെട്ടപണിക്കാരും 
ഒത്തുചേന്നാല് അതുസാധിക്കും 

എന്ന് എനിക്കു തോന്നി. സഭയെ 
കുത്തിയൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

എല്ലാ പ്രവാഹങ്ങളും അപ്പോള് 
മാത്രമേ തടഞ്ഞുനിത്തപ്പെട്ടക 

യ്യള്ള. 

വാര്ഷികസമാപഠരനയോഗം. 
കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമേനി 

അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. കേട്ട കായ്യ 
ങ്ങളും സഭയുടെ തത്വങ്ങളും. 
ശരിക്കു പഠിച്ച് ഉപയോഗത്തില് 
വരുത്തണമെന്ന് ബാവാതിരുമേനി 
ഉല്ബോധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള് ഓരോ: 
രുത്തരുടെ അഭിപ്രായമാണ് സഭ 
യില് നടക്കുന്നതെന്നും തിരുമേനി 
പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പളളിയില് 
കുര്ബാന അനുഭവിപ്പാ൯ന ആളു. 

കുറവാണെന്നും സ്ത്രികള് പരി 
ഷ്ക്കാരികളായിപ്പോയെന്നും തിരു 
മേനി പ്രസ്താവിച്ചു. ഡോ. ചാക്കോ 
ജോജ്ജാണ് സ്വാഗതമാശംസി 
ച്ചത്. പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാത്ഥന 
ഉപവാസം, പ്രവൃത്തി എന്നിവ 
കളെ പിന്തുടരണമെന്ന് ഡോക്ടര 
ജോജ്ജ് ഉല്ബോധിപ്പിച്ചു. തുട 
ന൯് ഡോ. ചുമ്മാര്, റവ. ഫാദര്. 
വെതറോള്, ശ്രി. സി. ഐ. നൈ 
നാന് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. 
ഇന്ഡ്യയിലെ സാമൂഫ്ൃസാമ്പ 
ത്തികവൃതിയാനങ്ങളെ കണ്ടുകൊ. 

ണ്ടും അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങള്ക്ക് മു൯ 
ഗണന, നല്കിക്കൊണ്ടും ആധ്യയാ 
ത്മികവ്യം ധാമ്മികവുമായ തൂറക. 
ളില് സ്വധീരമായ നേതൃത്വം ഇന് 
ഡ്ൃയിലെ പുരാതനദേശിയസഭ: 
യായ മലങ്കരസഭ നല്കണമെന്നു” 
റവ. വെതറോള് ഉല്ബോധി, 
പ്പിച്ചു. 

മലങ്കര ഓത്തഡോക്സ് സഭ: 
യില് കാതോലികമായ ഒരുണര്വു 
ണ്ടാകേണ്ടതു്” അത്ൃന്താപേക്ഷിത 
മാണെന്നും യ്യവജനങ്ങള് പരിത്തു 

ദ്ധാത്മശക്തിയോട്ടകൂടിയും ത്യമൂഥ 
മനോഭാവത്തോടുകൂടിയും സഭാസേ। 
വനത്തിനു വരണമെന്നും ശ്രീ. 
സി. ഐ. നൈനാന൯ പ്രസ്താവിച്ചു... 

ന 

1] 

വി 
പ് 

ഡം 

ക 

[ 



ി 
ലി ഉമ 
ച വിദ്യാത്ഥിപ്രസ്ഥാനം 
സജിവമായ 

6 

രണ്ടുസ്നേഹിതന്മാര് 

ചര് ച്ചുവിക്കിലി 

[!] യായം 14 

കടക്കാരന് പയ്യന് 
(എം. കയ്യ൯) 

നേരം സായാഹ്നത്തോടട്ടത്തു. 
ദമസ്ത്ോസിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ 
മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. 
ശാലിനെ ഏതു പ്രകാരത്തില് രക്ഷ 
പ്പേടത്തുമെന്നുള്ളതാണു് കുഴഞ്ഞ 
വ്രശ്നം. മതഭ്രാന്തു പിടിച്ചു”, തി 

കച്ചും ഉന്മാദ ലക്ഷണങ്ങള് പ്രദര്ശി 

പ്പിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ ശാലിന്െറ 
രക്തം കണ്ടിട്ടേ അടങ്ങുകയുള്ളവെ 
ന്നു” തിരുമാനിച്ചിരിക്കയാണു'. 

നഗരവാതില് പൂട്ടാന് ഇനിയം 

ഒരു മണിക്കൂര നേരമെയുളൂള. അന 

ന്യാസിനെറ തോട്ടത്തില്, ജലനി൪ 

ത്ധരിക്കു സമിപമായി രണ്ടു കാമുകീ 

കാമുകന്മാര് തോളരുമ്മി ചേര്ന്നു 

നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ബാലികയടെ ക 

ണ്ണകൾ കലങ്ങിച്ചുമന്നിരിക്കുന്നു. 
അവള് കരയ്യകയായിരുന്നു സ്തൃഷ്യം. 

പരസ്തുരം പറഞ്ഞറിയിക്കാന് ഇനി 
യം ഒട്ടേറെ കായ്യങ്ങള് അവശേഷി 

ക്കുന്നു--പ്രതിക്ഷകളും പ്രത്യാശക 

ളം തുടങ്ങി ഒരു നറു ൯൬൮ കാര്യ 

ങ്ങള്--അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു 
നില്ക്കുകയാണ്ട്. പക്ഷേ, നാവന 

ങ്ങുന്നില്ല. 
ഒററനോട്ടത്തില് തിരിച്ചറിയാന് 

പാടില്ലാത്ത വിധം യുവാവു” വേഷ 
പ്രച്ഛന്നനാണ്ട്. തന്െറ ഉടുപ്പ 

ശ്രി. നൈനാനെറ പ്രസംഗം യുവജ 
നങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കയുണ്ടായി. 
റവ. ഡിക്കന് പി. എസ്. സാമു 
വല് കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു. കോണ് 
ഫറന്സ് എക്സികൃട്ടിവു കമ്മി 

ററിയോട്ടം വിശിഷ്യ വികാരി ൨൮. 
ഫ്മാദര് കെ. ഐ. മക്കോസ്പ്, ഡോ, 

ചാക്കോ ജോജ്ജ്, ഡോ. ച്വിര൯ 

വറുഗിസ്, റിട്ട. ജഡ്ജി കെ. എം 

പാലസ് തുടങ്ങിയവരോട്ടം മററു 
പ്രവത്തകരോട്ടം ഡലിഗററുകള്ക്കും 

കോണ്ഫറന്സ് നേതൃത്വത്തിനും 
നന്ദി സിമാതിതമാണ്ട്. 

സഭയുടെ 

നേതൃനിമ്മാണസഭ 
റം യായി എന്നും പരിലസിക്കുമെന്നു് 

നമുക്ക്. ആശിക്കാം. 
കാണ് ഫറന്സിലെ പ്രസംഗ 

൦ പിന്നാലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തു 
തണ ക് പത്രാധിപര്.) 

കള്ക്കു മേലെ, ദമസ്ത്രോസിലെ പാ 

വപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര ധരിക്കുന്ന 
വില കുറഞ്ഞ വനസ്തങ്ങള് അണി 
ഞ്ഞിട്ടുള്ള തിനാല്, ആളെ തിരിച്ച 
റിയുക എളുപ്പമല്ല. മുഖത്ത് വാല് 

നററു മരത്തിന്െറ ചാറ് പൂശി, 

നേരിയ തവിട്ടനിറം നത്കിയിരു 
ന്നു. ബാലികയുടെ കരം ഉയര്ന്നു, 

വിരലുകള്, ചായം പൂശിയ ക്ച 
ളില് തലോടി. 

അവള് മന്ത്രിയ: “സൂക്ഷിക്ക 

ണേ! അപകടം പിടിച്ച വേലയാ 

ണ്”. ി 
യയവാവു" ആകരം പിടിച്ച്ര് ത 

ന്െറ ച്ചുണ്ടോടട്ുടപ്പിച്ചു. സൃഗന്ധം 

പരത്തുന്ന ഒരു പുവിനെറ മൃദുലമായ 
ഇതളുകളില് സ്റ്റ൪ശിക്കുന്നതുപോ 

ലെ നിര്വൃതി ദായകമായ ഒരനുഭവം 

യുവാവിനെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു. 

“ഉവ്വ് ഓമനേ! ഞാന് സുൂക്ഷതയോ 
ടെ പ്രവത്തിച്ചു കൊള്ളാം. ഞാന് 
മടങ്ങി വരുന്നതു വരെ എനെ 
ഓമന എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കു 
മോ?” 

““ഞാന് എന്നാളം അങ്ങേഗയ്ക്കുവേ 
ണ്ടി കാത്തിരിക്കു””. അവള് പെ 
ട്ടെന്നു് തന്െറ കരങ്ങള് യുവാവി 
നെറ കഴത്തിനു ച്ുററിലുമിട്ട്, കെ 
ടിപ്പിടിച്ചു്, കുമിതാവിന്െറ അധ 

രങ്ങളില് പ്രേമത്തിനേറതായ ഒരു 
ചുടടമുദ് പതിച്ച. പെട്ടെന്നുണ്ടായ 

ആനന്ദാനുഭൂതിയില് ഉത്തേജിതനാ 
യി, അവളെ കടന്നു പിടിക്കാന് യു 

വാവു” ശ്രമിക്കവേ, അവള് കൈ 
കുതറി, പിടിവിട്ട വിച്ചു" കിതച്ച് 

ഏങ്ങലടിയോട്ട കൂടി വിട്ടിനുക്ളി 

ലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവളെ അ 
നുഗമിച്ച് നില്ക്കുകയാണു” യുവാ 

വയ്. അപ്പൊഴുണ്ട് നെയ്ത്തുശാ 
ലയ്യടെ വാതില്ക്കല് നിന്നുകൊ 

ണ്ട് അനന്യാസ് വിളിക്കുന്നു: ഘൃ, 
ക്കോസേ! വേഗമാകട്ടെ. ചില ദി 

ലസങ്ങളില് നുശരവാതില് സ്വപ്ലം 
നേരത്തെ അടച്ചു പൂട്ടാറുണ്ടു്””. 

നെയ് ത്തുശാലയ്ക്കു വെളിയിലാ 
യി, തെരുവില് ഒരു കോവര് കഴുത 

യെ കോപ്പിട്ട് നിറുത്തിയിരുന്നു. അ 
വിടത്തെ വലിയ കൂടകളിലൊര 
ണ്ണം അതിന്െറ പുറത്തു വച്ചുകെ 
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ടടിട്ടണ്ട്. അനന്യാസ് ലുക്കോസി 
നെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടു” 
ഗല്ഗദകണ്ടനായി പറഞ്ഞു: ““യാ 
ത്ര മംഗളമായിരിക്കട്ടെ. പോവുക. പ 

ഠിത്തമൊക്കെ കഴിയ്യമ്പോള് ഞങ്ങ 

ളുടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവരുമെന്നു 

പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു "”. 
പൊടി നിറത്ത നിരത്തിലൂടെ 

ആ യുവാവ് കോവര് കഴുതയെയും 
നയിച്ചുകൊണ്ടു നീങ്ങി. വഴി ശരി 
ക്കു കണ്ടുകൊണ്ടല്ല. ഒരു വിധത്തി 
ത നടക്കുന്നെന്നുമാത്രം. കണ്ണ്ില്നി 
ന്ന് പൊട്ടപൊടെ അടര്ന്നു വിഴഇ 
ന്ന ബാഷ്പകണങ്ങശ കാരണം 
മുമ്പില് എന്താണു സംഭവിക്കുന്ന 

തെന്ന് വ്യക്തമായി കണ്ടുകൂടാ. 
വാതില് അടയ്തുന്നതിരു മുമ്പ്സ് സാ 

ധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള ജനപ്രുവാഫഹ 
ത്തിനിടയില് കാവല് രോരുടെ ശ്ര 
ദ്ധയെ ആകര്ഷിക്കാതെ കടന്നു 

പോകാമെന്നായിരുന്നു യുവാവു പ്ര 
തിക്ഷിച്ചിരുന്നതക്. എന്നാല് അ 

ന്നേ ദിവസം വലിയ ആള്ത്തിര 

ക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാവല്ക്കാ 
രിലൊ ദവന്൯ വാള് നീട്ടി വഴി തട 
ഞ്ഞു: “ഹേയ്, പയ്യന്, കൂടയ്ക്കുള്ളി 

ല് എന്തുണ്ടു 2" 
വിലപിടിപ്പുള്ള തൊന്നുമില്ലം 

ഏമാനേ!” തെരുവിലെ തെണ്ടി 
ച്ചെറുക്കന്മാരുടെ യാചന സ്വരത്തി 
ല് യൃയവാവു മറുപടി പറഞ്ഞു. 

“അക്കാര്യം ഞങ്ങള് തീര്ച്ചയാ 

ക്കിക്കോളാം!”” മററു കാവല്പ്പടയാ 

ളികള് ചിരിക്കാന് തുടങ്ങി. തിരി 

ച്ചടിക്കാന് യിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാ 

വങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് രസിക്കുക 

അവരുടെ ക്രുരമായ വിനോദങ്ങളി 

ല്പ്പെട്ടതാണ്ട്. കാവല്ക്കാരന് വാ 

ളിനെറ പലകകൊണ്ടു് കൂടയുടെ 

പള്ളയ്ക്ക് തട്ടിനോക്കി, ““കെട്ടഴി 

ക്കൂ--തുറന്നു കാണട്ടെ'” അയാള് ആ 

ജ്ഞ നല്കി. 

“€അയ്യോ-ഏമാനേ/!.......... കയ 

റിന്െറ കെട്ടില് കൈവിരല് ഓടി 
ച്ചുകൊണ്ട് ,-സംഭിതമായ സ്വത 
ത്തില് കൂടക്കാരന്൯ ആരംഭിച്ചു. വാ 
സ്ലുവത്തില് ഭയം ആ യ്ൃയവാവിനെ 

കരണ്ടു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 
കാവല്ക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ കൂടയില് 
നിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് 

അപടകമാണു്. അതിനെന്താണ് 
ഉപായം? ആ യുവമനസ്സറ് ചിന്താനി 
രതമായി. കൂടതുറന്ന്, അതിനക 
ത്തൊന്നുമില്ലെന്ന് അവര് കാണുന്ന 
പക്ഷം, കച്ചവടച്ചരക്കുകള് ഒളി 
കടത്തുതിനുള്ള ശ്രമമാണതെന്നു്* 



മെയ് ചര്ച്ചവിക്കിലി മ് 

നനു. കല്ലറന്ത്കു, പിഠകില് ആത്മാവി 

12൨൨ 1൦൦ 1൭ ബട. നു കയറി ഈങ്ങി സഞ്ചരിക്കുവാ 

"നദ്വി: ഠാഠഡ്ന3ഠുദ 9൮0 ധ് 17ഠധാിടട, ഡ്വ്ഠി൨ ൭76 [നായി ഒരു വാതില്ലം ഉണ്ട്. നമ്മു 
ടെ ഭാരതത്തില് ഹിന്ുക്കുളുടെ പു 
ണ്ൃസ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേതങ്ങളില്ം 
പരേതരുടെ ആത്മാക്കള്ക്കായി 

ബലി അര്പ്പിക്കുകയും നേര്ച്ച കാഴ്ച 

കള് നല്കുകയ്യം പ്രത്യക പ്രാത്ഥ 
നകള് നടത്തുകയും ചെയുന്ന പതി 

൬1൨0൧ ണട്, ബ്ഠ ൩൭] 207 ട0ന്സദ] ൩0൭൦33. 0:൭൩ 
0൩1൪ 07 1,070, ൯൩൧൦ ദ്ദ ന൯ല്ഠവ്നഠ 70, 2ഠാ7 നില 11115 

1105൩൦ 33 170൨ ൭, ല്തടഠ ഥ് 1വാഠഥ്ട 9൩0 വ്ടനസിഠ൦ബ3- 115 
56൩05 107 1൨ല0 ൭൩0 121ടടടടട ഗഠഥ൦ 611100൦൩. 11വ്ദ 1൮൮ 
ഒ1ഠ്ധിഠ ഒബല്വാ]ദ 170 10 1637 ൬70൧൦ നാഖാ1ടട ഇദ്ധ ഒ0ഠ 
ുദ്ബി]ന7, 207 1ഠഴട ഠ് പലി 1൨0 ഠബ]7 ഒ11ഠസ9 ന്ധ 1ഠ 15 സബ്ദഠി 
07 07 ൦൦൩ ഠഠഠ൨." 

പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം 1 

1 ദ൩വ്ദ ഠിട ൭൫൭൭. 

3൭൬൨൩ 707 1൩൭ ഡല: 

 ക്രി്യ്യനിയുടെ സജീവമായ പ്രത്യാശ 
(എം. 

““നമ്മുടെ കത്താവായ യ്േശതുക്രി 
സ്കൂവിന്െറ പിതാവായ ദൈവത്തി 
ന്നു സ്നോത്രം. അവന മരിച്ചവരു 
൭ട ഇടയില്നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തു 
വിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്താല് തന്െറ 

കരുണാധിക്ൃപ്രകാരം നമ്മെ ജീവ 
നുള്ള പ്രത്യാശക്കായി, അന്ത്യകാല 
ത്തില് വെളിപ്പെട്ടവാ൯ ഒരുങ്ങിയി 
രിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കു; വിശ്വാസത്താല് 
ദൈവശക്തിയില് കാക്കപ്പെടുന്ന 
നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി സ്വരഗ്ലത്തില് 
സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലി 

ഗന്നം, വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമാ 
അവകാശത്തിന്നായി 
പ്ളനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ 

പ 1: 3-5.) 

തന്നെ 

തൊമ്മന് ബി. ഏ.) 

മരണാനന്തരം നിത്യമായ ഒരു 
ലോകത്തില് സരഭാഗ്യകരമായ ജി 
വിതം തുടരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം 

മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തില് സാഖ്ൃത്രിക 

മായി കാബപ്പെട്ടന്ന ഒന്നാണെന്നു 
പറയാം. ഭൂമിയുടെ ഏതുഭാഗത്തും 

ഏതുകാലത്തും ജിവിച്ചിട്ടളള ഏതു 
ജനവിഭാഗത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള 
ആഗ്രഹം പ്രകടമായി കാണാം. ജ 

പ്പാനില് വധ്യവരന്മാര് അവരുടെ 
പരേതന്മാരോടട പ്രാത്ഥിക്കുവാനാ 

യി ശവകുടിരത്തിനു മുമ്പില് മുട്ടകു 

ത്തുന്നു. ഈജിപ്തില് രാജാക്കുന്മാ 
രെ സംസ്ത്രിച്ചിട്ടമുള കല്ലറകളില് 
അവക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണപദാത്ഥ 
ങ്ങും വസ്ത്രങ്ങളും സംഭരിച്ചുവെക്കു 

വു സവ്വസാധാരണമാണട്. മരിച്ച 
വരുടെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗാനദിയി 
ല് ഒഗ്ൃക്കുന്നതിനന്െ ഉദ്ദേശവും ഇതു 
തന്നെയാണല്ലൊ. മരണാനത്തരമു 
ളള നിതൃമായ ജീവിതത്തിനു വേ 
ണ്ടിയയള്ള ആഗ്രഹവും ആകാക്ഷ 

യം സാര്വ്വത്രികവയം ശക്താമത്തുമാ 
നി 

ണ്ണ. 

എന്നാല് അങ്ങിനെയുക്ളു ആഗ്ര 

ഹം സഫലമാകുന്നുണ്ടോ? മരണാ 

നന്തരജിവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസ 
ത്തിനു ശരിയായ ആധാരവും അടി 
സ്ഥാനവുമുണ്ടോ? എന്നുള്ള ചോദ്യ 
ങ്ങള്ക്കുത്തരം പാറയയവാനാണ് ഘ്ര്ൂ 
യാസാ. മനുഷ്യന് മരിക്കുവാനായി 

ജനിക്കുന്നു; മരിക്കാത്തവരായി ആരു 

മില്ല. മരണത്തില്നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട 
വാന് ആക്കും കഴിയുന്നുമില്ല. മര 

ണത്തിനുശേഷം എത്തു സംഭവിക്കു 
ന്നെന്നോ എന്തെങ്കിലും അവശേഷി 
ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ആക്കും ധ്യക്തു 
മായ അഠിവില്ല. ഭയവും സംശയ 
വും അനിശ്ചിതമായ പ്രതിക്ഷകളം 
മനുഷ്യമനസ്സിനെ അലട്ടുന്നു. കേവ 

സംശയിച്ച് അവര് തന്നെ വെളി 
യില് അയനയ്ക്കാതിരിക്കാനിടയുണ്ട്. 
'യ്യവാവു” വിഷണ്ണനായി. കാവല്, 
ക്കാരുടെ സഹതാപം നേട്ടന്നതിലേ 

ക്ഷ് ഒരടവു പ്രയോഗിച്ച നോക്കാന് 
യയവാവു” പെട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി: 

“ഏമാനേ! എനെറ അപ്പന് ഇന്നു 
രാവിലെ മരിച്ചതേയുള്ള. അപ്പ 

നെറ വകയായി ഉണ്ടായിരുന്ന സാ 

മാനങ്ങളെല്ലാം കൂടയ്ക്കു ള്ളിലാക്കി 
ഞാന് അന്ത്യോഖ്യായിലേക്കു പോവു 
കയാണ്. അവിടെ അപ്പുമ൯ന്റ ജ്യ 
ഷ്യനൊരാള് പാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പ 
ന്െറകഥ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് 
ഇനിയും ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട കാ 

യ്കമില്ല””. 
കാവല്ക്കാരന് ചിരിച്ചു: ““മരി 

ച്ച അപ്പന് ഈ സാധനങ്ങളൊ 
ന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറുക്കാ! 
ഞാന് ഇതൊക്കെ വിററ്റ് വീഞ്ഞു 
വാങ്ങിക്കുടിക്കാ൯ പോവുകയാ 
ണ്"". അയാള് വാളിനെ വാ 

യ്ത്തലയൊന്നു തിരിച്ചപ്പോള് ഒരു 

കയറു” ക്ഷണം മുറിഞ്ഞു വിണു. ആ 

ക്രിയ തടയാന് ശ്രമിച്ച യുവാവി 

. നെ അയാൾ തട്ടി താഴെയിട്ട. 

നിസ്റരനായ ഒരു പട്ടാളക്കാര 

നെറ മുമ്പില് പൊടിമണ്ണില് കിട 

ന്നുരുളാന് ഇടയായ ദുര്യോഗമോത്തു് 
അപമാനവും വേദനയും കൊണ്ടു മ 

നിറിയ യുവാവിനു കരച്ചില് 
വനു. കണ്ണി൪ തുടച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്ര 
കാരം വിതുമ്പി: “എന്െറ അപ്പന് 
ഒരു കുഷ്ടരോഗിയായിരുന്നു. കൂട 
തുറന്ന് 

“കുഷ്യരോഗിയോ?"" കാവല്പ്പട 
യാളി ആക്രോശിച്ചു. അയാള് ഞെ 
ട്ടി, കൂടയുടെ സമിപത്തുനിന്നു മാറി. 

““അതേ! വേണമെങ്കില് ഞാന? 
“ട്ട്! ക്ഷണം പോകൂ, നില്ക്കു 

രുത്. ഓട്ട!"” അയാള് യുവാവിന്െറ 
കാലിന് ബുട്ട്സ് കൊണ്ടു് ഒരു 
തൊഴി കൊടുത്തു. കൂട സ്പര്ശിച്ച ത 
ന്െറ കൈ അയാള് സൂക്ഷിച്ചുനോ 

കക 

ി 
ഭ ൩ 

ഴ് 

ക്കി. ഡെളുത്ത ക്ഷ്യപ്പുണ്ണുകള് എഴു 

ന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധി 
ക്കാനെന്ന പോലെ. ““ഓദിക്കൊകള്ളു, 
ണം”” അയാള് ഉച്ചത്തില് അലറി. 

കഴ്ണതയ്ത്ക് ഒരു തൊഴിയും കൊട്ടത്തു. 
പെട്ടെന്നു കിട്ടിയ തൊഴിയില് വി 
സ്തിതനായി കോവര് കഴുത ക്ൂടയ്യം 
മ 4. കൊണ്ട് നഗരവാതില് ക 
ടന്നു പുറത്തേക്കു് ഓടി. യുവാവ്വ്* 
പുറകെ പാഞ്ഞു മുക്കയറില് നി 
ന്നു തൂങ്ങിക്കിടന്ന കയറിന്െൌെ ആ 
ഗ്രം കൈയിലാക്കി. കട്ടത്ത നിരസ 
വയം അമര്ഷവും ഉള്ളില് തിങ്ങി 
നിറയുയന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതോടൊപ്പം, 
ആ രിതിയില് വെളിയില് കടന്നു 
കിട്ടാൻ ഇടയായതില് കുറച്ചൊരു 
ആശ്വാസം തോന്നി. പുള ല 

ദേഹ ന് സ്മപ്പുമൊരു ഉടവ്ുുംം 
ത്തു” അവിടവിടെ നിസ്താരമായ ചി 

ല മുറിവുകളും മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളു, 
വെന്നതില് യുവാവ് 

ഭരിതനായി. 

] ന ലം 

ലം ട് 
ം 

കം 

്ം: 
യ 

ു ന 
ചര്] 
1 ര് 
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ലം ബുദ്ധിപരമായ അഭൃഫങ്ങളം 

ആശകളം ഉറച്ച വിശ്വാസമോ അ 

ചഞ്ചലമായ സമാധാനമോ നല്കു 

വാന് പര്യാപ്ലങ്ങളുല്ല. ഈ പ്രശ്ന 
ത്തിനുള്ള ഉത്തരം ദൈവംതന്നെ മ 

നുഷ്യന൯ നല്കണം, അതല്ലാതെ മ 
റെറാരു മാര്ഗ്ഗവുമില്ല. 

“ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം”” എന്നാ 
ണു് പത്രോസ്ശ്ലീഹാ പറയുന്ന 

ി €% ട് തര--““നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു 
ക്രിസ്കുവിന്െറ പിതാവായ ദൈവ 

ത്തിന്നു സ്നോത്രം.”” ആ ഒരു ഒററവാ 
ക്രില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭ 

വം ആശാവഹമാണ്. പത്രോസി 

ഒ൯െറ മനസ്സ് ഒരൊററവസ്തകുതയില് 

കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: യേശുക്രി 

മരണാനന്തരജിവിതമാകുന്ന ര 
ഫസ്ൃത്തിലേക്കു എത്തിനോക്കുവാ 
നുളൂള ഏകവാതില് യേശുക്രിസ്തു 

ആണു്. മററുള്ളവര് നമ്മെ അളക്കു 

വാന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നമ്മി 

ലുള്ള എന്തെങ്കില്ലം നന്മയെ അടി 
സ്ഥാനമാക്കിയാണല്ലോ. നന്മകൊ 
ണ്ടു തിയയെ അളക്കുകയാണെങ്കില് 
ചിലപ്പോള് തിന്മപോലും അത്ഥവ 
ത്തായിത്തിരും. കത്താവിനെറക്രുതു 
മരണത്തെ തിന്മയായി കണക്കാക്കാ 
മെങ്കിത്, അതുമൂലം സാധിച്ച നന്മയയ 

ടെവെളിച്ചുത്തില് നോക്കുമ്പോള് ആ 
തിന്മ അത്ഥവത്തായിത്തിരുന്നു. 
ദൈവത്തെ അളക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. 
എന്നാല് അളക്കണമെങ്കില് യേശ്തു 

ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറെറാരു വ 

കോല് ഇല്ലതന്നെ. ദൈവത്തെ ““ന 
മ്മുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്മുവി 
ന്െറ പിതാവു" എന്നു കി 
തിത് അന്തറഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അ 

ത്ഥം വളരെ വിപുലമാണ്ട്. 

അവര്യ്ണുനിയമായ ഒരു സന്തോ 
ഷത്തിനെറ അനുഭവമാണു പത്രോ 
സിനെറ വാക്കുകളില് ധ്വനിക്കുന്ന 

തര്. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരില് 

നിന്നു പ്നരുത്ഥനംചെയ്തു, എന്നു 
കളതു കേവലം മിത്ഥ്ൃയാണെന്നു 

ചിലര് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാല് 
സകല മിത്ഥ്ൃയകളിത്നിന്നും മനു 

ഘഷ്യരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന ഒരനദഭവ 
മായിരുന്നു അമെന്നുക്ള താണ് പര 

കാല്വറിയിലെ കുരിശ്തു് 
ക്രിസ്തുവിന്െറ 

ം അന്മയായികളുടെയും അവസാനമാ 

മാത്ഥം. 

അ പ യിരുന്നു എന്ന് അവര്തന്നെയും മ 
ള്ള വതം വി .വ.ിച്ചു. എന്നാല് 

ത്ത വാസം തെററായിരുന്നു എ 
പിന്നീടടമുമ അവരുടെ അനുഭ 

““യേശുക്രിസ്തവി 

എന്നു് 

ടൈ യ രിം 

ചര്ച്ച വിക്കിലി 

നെറ പുനരത്ഥാനത്താല്......... 

ദൈവം അവരെ വിനണ്ടുംജനിപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നു എന്നു പറയത്തക്കവങ്ണ്ം 

അത്ര അത്മഭുതകരായ ഒതു വൃത്യ്യാ 
സമായിരുന്നു അവരുടെ ജിവിത 
ത്തിനു സംഭവിച്ചതു്. യേശുക്രിസ്മു 

വിനെറ പുനരുത്ഥാനം എന്ന അ 
ആത്തസംഭവം അവരെ മരണത്തില് 
നിന്നും മരണഭിതിയില്നിന്നും സ്വ 
തന്ത്രരാക്കി ,നിതൃജിവനെറ പ്ര 
ത്ൃയാശയയം അപ്പാരവും അവക്കു നത് 

കി. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്സയം ഉയര്പ്പു 

ഞായറാഴ്ചയും ഏതാണ്ടു് ഒരു ദിവ 

സമെന്നവണ്ണും നാം ഇപ്പോള് വി 
ക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് ദുഃഖവെള്ളി 

യാഴ്സ്്രശേഷം ഉയര്പ്പുണ്ടായില്ലായി 
അന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെ 
ഇല് വേദനയ്യം മരണവും അത്ഥ 
ശൂന്യമായി, ആശാരഹിതമായി ഇ 
ന്നും അവശേഷിക്കു മായിരുന്നു. ഓ 
സ്ത്രാര്ാവൈല്ഡ് എന്ന മഹാന് ഒ 
രിക്കല് പറഞ്ഞു “ദൈവം നല്ലവ 
നല്ല എന്നു തെളിയിക്കുവാന്മാത്രം 
ദുഃഖവും ദുരിതവും ലണ്ടനിലെ ഏതു 
തെരുവില് നോക്കിയാലും കാണാം” 

- യേശുക്രിസ്തു ഉയത്തെഴ്ുന്നേ 

ററപ്പ്പോള് അദ്ദേഹം സുഖമായ ഒരു 
സ്വാഭാവികമരണം വരിച്ചെങ്കില് 
മതിയായിരുന്നു എന്നു് ആതും പറ 

ഞ്ഞിരിക്കാനിട യില്ല. ഇപ്പോള് 
ആരും പറയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. 
യേശുക്രിസ്തുവിനന്െറ മഫഹയിയതയു 
ടെ ഒരുവശം അദ്ദേഹം വേദനയും 

മേടം 22 

മരണവ്യം സഹിച്ചവിധമാണ്. ആ 
വയെ അദ്ദേഹം രൂപാന്തരപ്പെട്ട 
ത്തി. എന്നാല് പിന്നീട്ടണ്ടായ പുന. 
രുത്ഥാനം മരണത്തിനപ്പറമുള്ള ജീ 
വനെ പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടത്തുകയംചെയ്തു. 
അധികമൊന്നും വെളിപ്പെടത്തിയി 

ല്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാന് ആവശ്യ 

മായതെല്ലാം അദ്ദേഹം നമ്മെ അറി 
യിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് “ജീവ 
നുള പ്രത്യാശ" നല്കുന്നു; കേവലം: 

ആശയം ആഗ്രഹവ്യം അല്ല; സമൂ. 

ദ്യിയായ ജിവനും സന്തോഷവൃയമം 
തുളുമ്പുന്ന അനുഭവത്തില് അടിയറ 
ച്ച പ്രത്യാശതന്നെ. പത്രോസ് ശ്ശ 
ഹാ ആ അനുഭവത്തെ വര്ണ്ണിക്കു. 

വാന് കഴിയുംവിധമെല്ലാം ശ്രമിക്കു. 
ന്നുണ്ട്. എന്നാല് വാക്കുകള് എത്ത. 
അപയ്യാപ്ലവമാണ്! സ്വേര്ഗ്ഗത്തി: 
ല് നമുക്കായി സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും.. 

ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവ: 
ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശം"' എന്നാ: 
ണു അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയരക്ഷയെക്കു. 
റിച്ചും നിത്യജിവനെക്കുറിച്ചും പഠ. 
യുന്നത്. ഒരു വലിയ പ്രദവ്യം യഥാ 
ത്ഥക്രിസ്തൂഭക്തനുമായിരുന്ന ഹാമി, 

ല്ട്ടണണ്പ്രഭ തന്െറ മരണസമയം 
ത്തു സ്വപുത്രനെ അരികെ വിളിച്ച 
ട്ട് പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊിണ്ടു് ന 
കാരം പറഞ്ഞു: ഉടനെ തന്നെ ന് 
പ്രഭപദത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കും; 
ഞാന് രാ 

ണ് ക്രിസ്തിയപ്രത്യാശ നൂ. 
ഭവവ്യം. 

ബാങ്ക ഖഫ ന്യ, 
24. റ. തിരുവൌന്തപ,രം 

ചെയര്മാ-മി: കെ. ജോ൪ജ്ജ് ബി. എ. 

ശാഖകഠാ 

ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പൃനലൂര 

ആല്വാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 

ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 

ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം 6വെക്കം (കടയ്ക്രാവുര൪) 

ചിറയിന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 

' എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

ജനറല് മാനേജര്. 

ഇന്ഡ്യാ (൭ ളിപ്പം? 



മയ് ൭ ച്ചര് ചവ വീക്കിലി 

തമിഴ നാട്ടിലെ തടുകുശ്രമം 
അതിന്െറ ആരംഭകാലത്തിലേക്കൊരെത്തിനോട്ടം 

ള് 

. ഞാന് പലപ്പോഴും ഓത്തു ലജ്ജി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്, മലങ്കരസഭയുടെ ആദ്യ 
ത്തെ വിദേശമിഷന്൯ ആശ്രമം 
“ഇതുവരെ ഒന്നു കാണാന്പോലും ക 

'ജിഞ്ഞില്ലല്ലൊ എന്നു വിചാരിച്ചു. 
ആ ആശ്രമത്തിന്െറ ആഭിമുഖ്യ 
ത്തിലും കൂടി ആരംഭിച്ചു താങ്ങും ത 
ണല്ം വാങ്ങി നടത്തിവരുന്ന മല 
ങകകരസഭയിലെ ഏക വാരിക 
യായ “ചര്ച്ചുവിക്കിലി'യുടെ ഒരെ 

രിയ പ്രവത്തകനായിട്ട് ഏഴുവര്ഷം 
ഷംഴിഞ്ഞു. ആ ലജ്ജയുടേയയം ചി 

രാഭിലാഷത്തിനേറയ്യം തള്ളല് മൂല 
മാണു് ഇക്കഴിഞ്ഞ കഷ്ടാനുഭവആ 
ഴ്ല മുഴവന് തടാകാശ്രമത്തില് താമ 

സിക്കുന്നതിനു എനിക്ക് സാധിച്ച 
ത്ത്. 

ത രാ൭പിടിച്ച വ്യാവസായിക 
ജീവിതത്തിന്െറ യാന്ത്രിക നിക്ക 
ഞ്ങളില് നിന്നും ഏതാനും ദിവസ 

” ത്തേക്കു മാറി ശാന്തിയും സമാധാന 
. വും കളിയാട്ടന്ന ആശ്രമജീവിതം 
_ നയിച്ചാല് ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദാനുഭൂ 

തി” അനുഭവിച്ചാസ്വദിക്കുകയല്ലാ 
തെ മാര്ഗ്ഗമല്ല. 

നിങ്ങളില് പലരും തടാകം ക്രി 

“സ്ലൃശിഷ്യആശ്രമത്തെപ്പററിയും അ 
വിടത്തെ താപസവിീരരായ ബിഷ 
പ്പ് പെക്ക൯ഹാം .വാല്ഷ്യതിരുമേ 

നിയെപ്പുററിയുംഅദ്ദേഹത്തിന്െറപ 

്നീയേപ്പ റാിയ്യംമററും കേട്ടിട്ടണ്ടായി 
രിക്കും. ഞാന് ഇപ്പോള് ഒ.ണ്ടുകഴി 
ഞ്ഞു. കാണേണ്ട ചുമരല നിങ്ങ 
ള്ക്കുമുണ്ട്. ഇല്ലേ? ഒരു നല്ലആ 
ധ്രനികനഗരമായ കോയമ്പത്തൂരില് 
“നിന്നും ഒന്പതു മൈല് വടക്കുപടി 

'ഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാ 
കം (ഗഥാമത്തിനെറ തിലകമായി പ 

രിലസിക്കുന്ന ആ ആശ്രുമത്തിലേ 

ക്കു നമുക്കു ഒന്നു കടന്നു ചെല്ലാം. ആ 
ശ്രമത്തിലെ ആചായ്യനായ റവ. 
ഫാദര് കെ. സി. വറുഗിസിന്െറ 

“പേക്കെഴ്ുതി ആദ്യം അനുവാദം 
വാങ്ങണം. എഴതിയാല് അനുവാ 
ദം നിഷേധിക്കുന്ന ഏര്പ്പാടേ 

ഇല. 
ആശ്രമത്തില് എത്തിക്കുഴിഞ്ഞാ 

“ത അവിട്ടത്തെ പ്രകൃതി സകുമായ്യ 

1 

(കെ. വി. മാമ്മന് ബി. എ.) 

മാണു് ഏതു സന്ദര്ശകനേയും ആ 
ദയം ആകര്ഷിച്ചു നേത്രസദ്യതന്നു 
സല്ക്കര ക്കുന്നതു”. മൂന്നുവശവും 

നിലിമയാന്നു നിലാകാശത്തില് ത 
ലയുയത്തി നിലകൊള്ളന്നശൈലനി 

രകള്.തടാകസമാനമായസമതല പ്ര 
ദേശത്തുനിതാന്തശാന്തതകളിയാട്ടന്നു 
തരുക്കളുടെതലപ്പുകളെബലാല്ക്കാര 
മായി സദാ തലോടിക്കടന്നു പോകു 

ന്ന മന്ദാനിലന് മാത്രമേ ആ ശാ 

ന്തതയെ ഭഞ്ജിക്കുന്നുള്ളൂ. തടാക 
മോ, തടിനിയോ നിങ്ങള് അന്വേ 

ഷിച്ചാല് അവിടെക്കാണത്തില്ല. 
ഒരു കാലത്തു് അവിടെ ഉണ്ടായിരു 
ന്നിരിക്കാമെന്നതുഹിക്കുന്നതില് തെ 

റധുമില്ല. ചുററുമുള്ള ചിന്നത്തടാകംം 

പെരിയതടാകം, സോമയന്തൂര് തുട 

ങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാന 
ഞങ്ങളില് തമിഴ൪ തിങ്ങിപ്പാക്കുന്നു. 

അവരെല്ലാം ആശത്രമസഹൃത്തുക്കളാ 
ണ്. കാരണം അവിടെജെല്ലാം 
ആശ്മം ഇക്കഴിഞ്ഞ കാല് ശതാ 
ബ്ദത്തിചധികക്കാലം വെളിച്ചം 
വിതറുകയായിരുന്നു, ഇന്നും വിതറു 

ി ന്നുണ്ട്. 

ആശ്മത്തിന്െറ ആരംഭം 
ആശ്രമത്തിന്െറ ആരംഭ ത്തേപ്പ 

ററി ഞാനറിയുന്നതു ചുരുക്കമായി 

പറഞ്ഞശേഷം ആശ്മത്തിന്െറ 
ആകൃതിയിലേക്കു കടക്കാം. 

മലങ്കര ഓത്തഡോക് സുസഭന്്കു 
വേണ്ടിയുള്ളതാണ് തടാകം ആശ്ര 
മഠ. പലരും തെററിദ്ധരിച്ചിരിക്കു 
ന്നതുപോലെ ബിഷപ്പുവാല്ഷതി 
രുമേനിയ്യടെ ആൃശ്രമമല്ലിതു”്. മല 
ങകരസഭയയടെ സവ ശേഷപ്പവത്തന 

രാഹിതൃത്തില് മനംനൊന്ത ഏതാ 
നും യുവവിദ്യാത്ഥികളിലാണു് ഇ 
ങ്ങനെയൊരു വിദേശാശ്രമത്തി 
ന്െറ ആശയം അവ്യൃക്തമായെങ്കി 
ല്യം ആദ്യമുണ്ടായത്. ഓത്തഡോ 
ക് സ് സഭാംഗങ്ങളായ അവരെല്ലാം 
തന്നെ അന്നു (1990-നു മുമ്പ്) ആ 
ലവാഐകൃയനസ്രാണി കലാലയ 
ത്തില് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. 
പരേതനായ ശ്രികെ.സി. ചാ 

ക്കോയുടെ പാകതനിറഞ്ഞ മാര്ഗ്ഗ 
യിര്ദ്ദേശം ഈ “വൊക്കേഷനല് ഗ്ര 

് 

പ്പിനു" സ്ലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. 
അക്കാലങ്ങളില് ഈ  ഗ്രംപ്പിന്ുവേ 
ണ്ടി, കാലം ചെയ്തു ആരച്ചുബിഷചപ്പു 

മാര ഈവാനിയോസ് ധ്യാനയോ 
ഗം നടത്തുകയും ഗ്രംപ്പിലെ അംഗ 

ങ്ങള് സഭയടെ മിഷനറി പ്രവ 
ത്തനങ്ങളെപ്പററിയയം മററും പ്രത്യ 
കരിതിയില് ചര്ച്ചകള് നടത്തുക 
യും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. ഗ്രം 

പ്പിരപ്പെട്ട മെ. ടി. ഒ. മാതൃം 

൯. എം. ഏബ്ബഹാം, ഡോ. പി. 
കോശി, ടി. ഐ. കോശി, വി. 
ററി. ഏബ്ബഹാം, ഡിക്കന് സി. 
ററി. കുരിയാക്കോസ്. കെ. സി. 
വറുഗിസ് മുതലായവര് ആശ്രമ 
സ്ഥാപനത്തെപ്പററി പ്രാത്ഥനാപൂ 

ര്വ്വം ചിന്തിച്ച കൊണ്ടിരുന്നു. തടാ 
കമാ ശൃമത്തെപ്പുററി വ്യക്തമായ 
ആശയം സ്വികരിച്ചതു് ശ്രി കെ. 
സി. ചാക്കോയും ശ്രി 

വാസലില് വേനല്ക്കാലം കഴിച്ചു 

അവസരത്തിലാണ്. വൊക്കേ 
ഷനല് ഗ്രംപ്പില്പ്പെട്ട പചയം 

മിഷനറി പ്രവത്തനത്തെയും ആ 

ശ്രസ്ഥാപനത്തെയും മു൯നിറുത്തി 
ക്കൊണ്ടു കല്ക്കട്ടാബിഷപ്പ്സ്കോ 

ളജില് പവേദശാസ്തരപഠനത്തിനായര് 
ചേന്നിരുന്നു. അവഖിടെവച്ചും ഇവ 
൪ ഇക്കായ്യം ചിന്തിക്കുക പതിവാ 
യിരുന്നു. അന്നു ബിഷപ്പറ്സ്കോ 
ളൂജ് പ്രി൯സിപ്പാലായിരുന്നതു്* 
ബിഷപ്പ് പെക്കന്ഹാംവാല്ഷുയതി 
രുമേനിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ആ 
ഗ്രഹം ബിഷപ്പൂതിരുമേനി അറിയ്യു 

കയും അക്കായ്യം അവരുമായി പല 
പ്പോഴചം ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും വിശ്വാ 
സസ്ഥിരതയോട്ടകൂടിയുത്ള ഈയ്യവ 
ജനങ്ങളുടെ സാഹസകോദ്യമത്തി 
ല് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനേപ്പു 
ററി ബിഷപ്പും പത്തിയും ശൂടി ആ 
ചോച്ചിക്കുകയും രണ്ടുവ൪ര്ഷത്തില 
ധികക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് 
യ്യം പ്രാത്ഥനയുടേയും ശേഷം തങ്ങ 

കൂടെ സ്വത്തും സ്വേവനവുമെല്ലാം 
ബിഷച്ചും പത്തിയും ഈ സംഘഃ 
ത്തിനു സമര്പ്പിക്കുന്നത।നു തിരുമാ 
ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 

മലങ്കരയുടെ വെളിയില് 
മലയാളം സാസാരി ക്കാത്തവ 

രുടെ ഇടയില് 
ക്ഓ അവിവാഹിതക്കും അാഗതഥ 

ത്തിന൪ഫ തയുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തില് ,, 
ചേരുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ബിഷ 
പ്പ് ഒരു രാത്രിയില് സുറിയാനി 4 
ഭയിലെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള വേദത്തു 

കി 
ി 

കെ. സാ.. 
വറുഗിസും കൂടി 1931-ല് പമുളി. 

വിവാഹിരു 
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വേദവായനക്കുറിപ്പ,കഠം 

ഒ സ്പ 

സെഫന്യാ പ്രവാചകനെപ്പററി 
അദ്ദേഫത്തിനെറ പുസ്പകത്തില്നി 
ന്നറിയാവുന്നതിലപ്പറമായി അധി 

കമൊന്നും അറിവില്ല. യോശിയാ 
രാജാവിന്െറ ഭരണകാലത്തു”, ബി. 
സി. 697--നും 607--ന൯ം ഇടയ്ക്കുള്ള 

കാല ഘട്ടത്തിലാണു അദ്ദേഹം പ്ര 
വച്ചിച്ചതര്. ആസന്നമായിരുന്ന യ 

ഫോവായ്യടെ ദിവസത്തേക്കുറിച്ചും 

യഹുദായയുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുമാ 

യിരുന്നു സെഫന്യാവിന്െറ പ്രവ 

ചനം. സെഫന്യാ രാജവംശത്തില് 

പെട്ട ആളായിരുന്നു. ധാരമ്മികപ്ര 

ശ്നങ്ങള് സംബന്ധിച്ചു" ആമോ 

. സിനും യേശയ്യാവിനും ഉണ്ടായിരു 

നി 4 

പയ [॥ 

സ്ത്ൃവിദ്യാത്ഥികളോടു പറഞ്ഞപ്പോ 

ള്൪ അവക്കുണ്ടായ ആത്മസന്തോഷ 

വം ലഭിച്ച നേതൃത്വത്തിലുള്ള അ 

ഭിമാനവം വാചാമഗോചരം തന്നെ 

യായിരുന്നു. 
ആശ്രരമസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പൃത 

ന്നെ ശ്രികെ. എം. ഏബ്രഹാം 

(ബിഹാര്) ഈ ഗ്രംപ്പില് ചേന്നുക 

ഗരിഞ്ഞിരുന്നു. ആലുവാകോളജിനു 

വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനു 

സിലോണ്, മലയാ, ബമ്മാ, ഉത്ത 

രേന്ത്യാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് അ 

ന്നു സഞ്ചരിച്ചകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീ 

൫൯. എം. ഏബ്രഹാം കല്ക്കട്ടാ 

യില്വച്ചു ആശ്രമസ്ഥാപനസംബ 

ന്ധമായ ചര്ച്ചകളില് സജ്ജിവ 

മായി സഹകരിച്ചിടടണ്ട്. അന്നു 

കല്ക്കട്ടായില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏ. 
സി. അക്രോയിഡ് എന്ന മിഷന 

റിയും ആശ്രമസ്ഥാപനകായ്യത്തില് 
ഒരു പടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആര്ച്ചുബിഷപ്പു മാ൪ ഇരവാനി 

യോസിനെറ സഭാഭംശത്തെത്തുട 

ന മാര് തേവോദോസിയോസ് തിരു 
മേനി ഈ വൊക്കേഷനല്ഗ്രുപ്പി 
ന് ആത്മീികനേതൃത്വം സൃലഭമായി 

നല്കിയിരുന്നു. തടാകമാശ്രമത്തി 

ന്െറ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതി 

൯ പോയവരില് മാര് തേവോദോ 

സിയോസ് തിരുമേനിയും ഉള്പ്പെ 

ടന്നു. തിരുമേനിയില് കൂടിയാണ്ട് 

ആശ്രമത്തിനു സഭയ്യമായുള്ള ബ 

സ്ഥം സസ്ഥിരമായതു”. 1934-ല് 
ബിഷപ്പ് തിരുമേനി കല്ക്കട്ടാബി 

_ ഷല്പ്സ് കോളജിന്െറ പ്രിന്സി 

ി 
ി] 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ന്യ 0 വു 

ന്ന തീഷ്ണത സെഫന്യാവിനും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. യഫോവായയടെ വി 

ക്കുമായി സഞ്ചരിച്ച് പാപികളെ 
തേടിപ്പിടിച്ച ന്യായവിധി ദിവസ 
ത്തിനെറ ദൂതനായിട്ടാണ് സെഫ 
ന്യാവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതു”. 

തിങ്കള്. സെഫന്യയാ 1:1--13 

നാം പ്രവത്തിക്കുന്ന തിന്മമാത്ര 

മല്ല പാപം. നാംപ്രവത്തിക്കേണ്ട 
നന്മ പ്രവൃത്തിക്കാതെ വിട്ടുകളുഞ്ഞാ 
ല് ആതും പാപമാണ്. അങ്ങനെ 

യൃള്ള പാപങ്ങളേക്കുറിച്ചം ദൈവം 
നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കും. നമ്മുടെ 
സര്വ്വസാധാരണമായ പാപം ന 

മ്മുടെ സാക്ഷ്യം ഏററവും ആവശ്യ 

ത്പ്പദം രാജിവച്ചുശേഷം ഏഴ മാ 

സത്തെ ഫര്ലോയില് സ്വദേശമായ 

അയര്ലണ്ടിലേക്കു പോയി. ആയി 

ടെ സഭയില് ഒരു സഭാസമാധാന 

ക്കമ്മിററി സംഘടിപ്പിച്ച്  ഇരുക 
ക്ഷികളുടേയയം നേതാക്കന്മാരെ വിളി 

ചചകൂട്ടി സമാധാനവ്യവസ്ഥ രൂപവ 

തക്കരിച്ചതും അതു ബിഷപ്പുതിരു 

മേനിഫോംസിലെ പാത്രിയക്കിസൃ 
തിരുമേനിക്കു സമര്പ്പിച്ചതും അതി 
നെറ മറുപടി ലഭിച്ചതും മററും ആ 
ധ്രനികസ്പഭാചരിത്ര സംഭവങ്ങളാ 

കയാല് ആലേഖനം ചെയ്യന്നില്ല. 
ബിഷപ്പുതിരുമേനി 1935-ത തന്നെ 

തിരിച്ചുവരികയും കൊയമ്പത്തൂരി 

ല് ആശ്രമത്തിനു തക്കതായ സ്ഥ 

ലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില്ലം മററും 
വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്ത. അങ്ങ 
നെയാണു” അനേകനാളത്തെ ചി 

ന്തയുടേയ്യം പ്രാത്ഥനയ്യടേയും ആത്മാ 

ത്ഥമായ പ്രവത്തനത്തിന്െറയും ഫ 

ലമായി 1936-ല് തടാകം ക്രിസ്തൃശി 

ഷ്യആശ്രമം രൂപം കൊണ്ടത്. 
ആറു മാസത്തിനുള്ളില് ശ്രി കെ. 
സി. വറുഗീസിന്െറ (ഇപ്പോള് ആ 
ശ്രമത്തിലെ ആചായ്യനായ റ൮. 

ഫാദര് കെ. സി. വറുഗീസ്) നേതൃ 
ത്വത്തില് കെട്ടിടങ്ങളില് പലതും 
പണിതു കഴിഞ്ഞു. ബിഷപ്പുവാ 

ല്ഷ്യ, തിരുമേനി, ശ്രീ കെ. സി, 
ചാക്കോ, മാര തേവോദോസിയോ 
സ് തിരുമേനി എന്നിവരാണ് ആ 
ശ്രമത്തിനെറ ശില്ലികളില് പ്രമുഖ 
രെന്നു ഇതിനകം നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ 
ല്ലോ. (തൂടരും) 
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മായിരിക്കുന്ന സമയത്തുമ സ്ഥാന. 
ത്തും നാം യാതൊന്നു൦ ചെയ്യാതെ 
അലസരായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന എ, 
ന്നുള്ളതാണട്. തിന്മയുടെ ശക്തി 
കള് ഇരച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോള് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിരാഹി 

തൃം നിമിത്തം നന്മ പരാജയപ്പെട്ട 
പിറകോട്ട പോകുന്ന കാഴ്ച പരി 
താപകരമാണു്. ദൈവത്തിന്െറ 

ന്യായവിധി നമ്മുടെ മേല് വരാതി' 

രിപ്പാന് നാം ഉണര്ന്നു പ്രവൃത്തി” 
ക്കണം. 
ചൊവ്വാ. സെഫന്യാവു 1:14---18. 

“മനുഷ്യര് കുതടന്മാരേപ്പോലെ ൩൦ 
ടക്കത്തക്കവണ്ണും ഞാ൯ അവക്കു ക. 

ഘ്യത വരുത്തും; അവര യഹോവ, 
യോടു പാപം ചെയ്തുവല്ലോ". ഇന്നു. 
ലോകത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും അസമ? 
ധാനവും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും എം 
ല്ലാ പാപത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ. 

ത്തിന്െറ ന്യായവിധിയഡെ അല്ലേ, 
സൂച്ചിപ്പിക്കുന്നതു്? പാപത്തിനെറ 

വഴികളില് നടക്കുന്നവര് ഉരുട്ടി 
ല് നടക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണു '. 
ദൈവത്തിന്െറ വചനം നമ്മുടെ: 
കാല്യകള്ക്കു വിളക്കും നമ്മുടെ പാത 3 
നതു, പ്രകാശവും ആണെന്നുള്ള സ. 
തൃം നാംസദാ ഓര്ക്കേണ്ടതാണ്... 

ദൈവം നല്കുന്ന പ്രകാശത്തെ അം 

വഗണിക്കുന്നതു പാപമാണ്ച്. മറേറ: 
തു പാപവും പോലെ അതും ദൈ. 
വത്തിനെറ ന്യായവിധിക്കു: പാത്ര. 
മാകുന്നു. പാപത്തിന്െറ വഴികളെ. 

വിട്ട ദൈവത്തിന്െറ വഴിയിലേക്കു 
തിരിയുവാന് നമുക്കു ദുഡനിശ്ചയ മ 

ചെയ്യാം. ആ വഴിയില് നമ്മുടെ ക. 
ത്താവൃതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വഴി 
കാട്ടി . 
ബ്ൃധന്. സെഫന്യാവു. 2: 1-5൦7 

വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയെക്കു. 
റിച്ചുള്ള ഓരോ മുന്നറിയിപ്പും മന്ന: 
ഷ്യ൪ അനുതപിക്കുവാനുള്ളൂ ആ, 

ഹ്വാനവും കൂടിയുമാണ്. ഭൈ: 
വം കൃപ്പയും കരുണയ്യം നിറഞ്ഞവ 

നാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയ്യം രക്ഷി 

ക്കുവാനല്ലാതെ ആരെയും നശിപ്പി: 
ക്കുവാന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,. 

അതിനായി ദൈവം ദിര്ഘക്ഷമം 
യോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്. 
മനുഷ്യന് അനുതപിക്കാതെ അവ. 
നെ രക്ഷിക്കുവാന് ദൈവത്തിനു: 

പോലും സാദ്ധ്യമല്ല. സെഫന്യാ. 
ദീര്ഘദര്ശി, യഹോവയുടെ ഉഗ്ര 
കോപം വരുന്നതിനു മുമ്പേ, ജന. 

ങ്ങള് അനുതപിച്ചു കൂടി വരുവാന്, 

ആവശ്യപ്പെട്ടന്ന. സമുദായങ്ങളായുയം. 
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. സഭകളായും നാം ദൈവത്തിങ്കലേ 
ക്കുതിരിഞ്ഞീല്ലെങ്കില് ദൈവത്തി 

ന്െറ ന്യായവിധി നമ്മടെ മേല് 
വരും, നിശ്ചയം. അനുതാപത്തിനാ 

യി കത്താവു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ക്ഷണം നാം സ്വികരിക്കുമോ? 

വ്യാഴം സെഫന്യയാവ്യ് 3:1-9 
““അപ്പോോള് സകലലാതികളും യ 

ഫോവയ്യടെ നാമത്തെ വിളിച്ച 
പേക്ഷിച്ചു് ഏകമനസ്സോടെ അവ 
നെ സേവിക്കുന്നതിന് ഞാന് അവ 
൭ നിര്മ്മലമായുള്ള അധരങ്ങളെ 

വരുത്തും”. ദൈവത്തിന്െറ ജ്യായ 
വിധിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണു്. എ 
ച്ലാവരും അവനെ ആരാധിക്കയും 

സവിക്കയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുത 

തന്ന. മനുഷ്യന്െറ ഏററവും ഉല്കൃ 
“ഷ്ടമായ നന്മയെ ലാക്കാക്കിയാണു് 
ദൈവം മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധി 
ക്കയോ ശിക്ഷിക്കയോ ചെയ്യുന്നതു്. 
അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷ മനുഷ്യനോ 

“ ടൊപ്പം ദൈവവും അനുഭവിക്കുന്നു. 

“അതല്ലയോ നമ്മുടെ കത്താവിന്െറ 
ന്യായവിധിയുടെ ഉദ്ദേശം. എത്ര 

വ്യക്തമായി നാം ഇവിടെ കാണു 
ന്നു! സ്നേഹവാനായ ദൈവം നമ്മെ 
ശിക്ഷിക്കുമ്പോള് നമ്മോട്ടകൂടെ താ 
നും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ 

“സ്നേഹം തന്നിലേക്കു നമ്മെ കൂട്ടതല് 
 .ആകര്ഷിക്കട്ടെ, 

വള്ളി. സെഫന്യാവു” 3:10-13. 
ന്യായവിധിയില് കൂടെയും കഷ്ടാ 

നുഭവം വഴിയായും “താഴ്മയും ദാരി 

ഷ്യവും ഉള്ള" ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ത 

ന്െറ ജനത്തില്നിന്നും കൂട്ടിച്ചേക്ക 
“ണമെന്നുള്ള താണ് ദൈവത്തിന്െറ 

ഉദ്ദേശം എന്നു ദിര്ഘദര്ശി പറയു 

൬൯. ണ്യായവിധിദിവസത്തില് ദൈ 
വം ഗവ്വിഫ്ടന്മാരെയെല്ലാം നിക്കിക്ക 
കയും. യഥാത്ഥമായ താഴ്മയും ആ 

ത്മീയ ദാരിദ്ര്യവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം 
ശേഷിക്കും. അവരെ ദൈവം സൂര 
ക്ഷിതരായി കാത്തുകൊക്ളു കയ്യും 

തച്ചയ്യം. ദൈവകോപത്തിന്നിരയാ 
യി നശിച്ചുപോകാതെ ദൈവത്തി 
“ന പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജനമായി 

നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടവാ൯ ദൈവം 
സംഗതിയാക്കട്ടെ. 

ശനി. സെഫസന്യാവ്വ് 4: 14-20. 
ദൈവത്തിന്െറ വഴിയില് നട” 

ഭമന്നവക്കു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യ 

മില്ല; അവക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കുു കാരണ 
മുണ്ട്. ദൈവത്തിന്െറ ന്യായവിധി 
അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളുകയില്ല. ക 

ഷ്മാനുഭഖം വഴിയായി അവര് ദൈ 
വസ്സേഹത്തെ കൂടതലായി അറിയു 

ച്വര്൪ ച്ചുവീക്കിലി 

വിവിധ 

സണഡ്േധേസ് കാം പരീക്ഷാ 
ഫലം 

പത്തനംതിട്ട, മെയ് 2 
മലങ്കരമാത്തഡോക്സ് സഭാ സണ് 
ഡേസ്റ്റൂള് ജനറല് സെക്രട്ടറി ഫാദര് 

കെ. ഡേവിഡ് ബി.ഏ. ബി. 
ഡി. അറിയിക്കുന്നതു്:-- 

താഴെപ്പറയുന്നവര് ഈ വര്ഷം 
സമുദായത്തില്, മത്സരപരിക്ഷയി 

ല് ഉയന്നു പാസ്റ്റായി സമ്മാനാര്ഹ 

രായിരിക്കുന്നു. 
ാം്ാസ്റ്റില് പി. കെ. മത്തായി 

വാഴ,ര ഒന്നാമതും, പി, ററി. പീലി 
പ്പോസ് വടക്കന്മണ്ണൂര് രണ്ടാമതും, 
8-ല്, ററി. ററി. തോമ്മസ് തോട്ട 

ത്കാട്ട് ഒന്നാമതും, കോശി കൊച്ചു 
കോശി ചേപ്പാട്ട രണ്ടാമതും, 7-ല് 

പി. കെ. മറിയാമ്മ വാഴയരര് ഒന്നാ 
മതും, എം. കെ. തോമ്മസ് പുൃതുപ്പ 
ളളി രണ്ടാമതും, 6-ല്. പി. വി. ഫി 
ലിപ്പ തോട്ട്ണാട്ട് ഒന്നാമതും, എം. 

ആ. ശോശാമ്മ വാഴയ൪ രണ്ടാമതും 

കയ്യും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെ 
യ്യും. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തി 
ലായിരിക്കുന്നിടത്തോളും കാലം ഈ 
ലോകത്തിന്െറ യാതൊരു തിന്മയും 
നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാന് പയ്യാപ്പമ 
ല്ല. നാം പാപത്തില് വിഴ്ചമ്പോളാ 
ണര് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നശിക്കുന്ന 
തു”. എന്നാലയം നിരാശപ്പെടേണ്ട 
ആവശ്യമില്ല. അനുതപി വീ 
ണ്ടും ദൈവത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞാല് 
നും രക്ഷപ്രാപിക്കും. എപ്പോഴും 
എവിടെയ്യം കത്താവിനെ മുറുകെ 

പിടിക്കുവാനുള്ള കൃപമാത്രമാണ്ട് 

നമുക്കാവശ്യം. 

11 

വര്ത്തകന 

൦-.ല്, കെ. എം. മേരിക്കുട്ടി കുഴിമ 
ററം ഒന്നാമതും, ററി. എം. ജോണ് 
നെട്ടമാവ്യ് രണ്ടാമതും പാസ്സ്റായിരി 
ക്കുന്നു. ഇവക്കുള്ളു സമ്മാനങ്ങള് 
മെയ് 5-ാനേ- കാതോലിക്കേററു 

കോളജില്വച്ചു നടക്കുന്ന പൊതു 

സമ്മേളനത്തില് നല്കപ്പെട്ടന്നതാ 
പി 

ണ.. 

ടി. എസ്റ്റ്. ഏബ്രഹാം 

കോര്എപ്പ്പിസ് ക്കോപ്പ്യാ 

തിരുവല്ലാ എം.ജി.എം. ഹൈസ്ക്കൂള് 
ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്നു പ്രശസ്തൂസ്സേ 
വനം നിര്വ്വഹിക്കുകയും എം. ജി. 
എം. ന്െറ കനകജൂബിലി സമുചചി 
തമായി നടത്തുകയും ചെയ്തശേഷം 
റിട്ടയര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെരി. റവ. 
ടി. എസ്. ഏബ്രഹാം കോര്, 
പ്പിയ്ക്യോപ്പായെ കാതോലിക്കേററ്റ്* 
ആഫസില് നിയമിക്കുവാന് ഇടയു- 
കള തായി അറിയുന്നു 

൨൮. ഫാദര് കെ. പിലിപ്പോസ് 
ഉപരിപഠനാത്ഥം ജൂണ് മാസഭത്തോ 

ടകൂടി അമേരിക്കയിലേ ഒഒപോകുന്ന 
നി താണു .ബോംബയില് വ 

മുതരു ടവരെ നടന്നുകൊ 

ന്ന എക്യുമെനിക്കല് കോ 4 
സില് സംബറ്ഡിക്കുന്നതിനു വ 
ഫാദര്. കെ. പിലിപ്പോസ് തൃശൂ൪ 
വിദ്യാത്ഥി കോണ്ഫറന്സില് സം 
ബന്ധിച്ചശേഷാബേഭാബെക്കു പോ 
യിരിക്കുന്നു. 

ബൈബിഠാ സ്ക്ൂഠം 
പ്രധാനമായും ക്രിസ്തിയ അദ്ധ്യാ 

പകക്കുവേണ്ടി മെയ് 6 മുതല് 18 

വരെ ആല്പവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഫര 

൭മെയ। 

യായ യായാ. ടടടെതു 

ആ ടട ടെയ്: 

1 

[7 

പ്ല വിം "77ഠിട 009൭൭൩. 
11102/71/00% 2, 0, 

ജനതു ഒട്ടകമ്പനി 
മേല്ത്തരംമേച്ചിലോടുകഗാ മൂലയോടുകശ്, തഠയോടുകമ്,കണ്ണം 

ടിധയാടുകമ, പുകയോടുകമ,ചുടുകട്ടകമ, ഇഷ്ടികകള്, പൂച്ചടരികള് 
025 ല്ല 20700 മ 822൮൦, 

1702 0൧19 0ല%10യ1ലല 016639 ജലം 10; 
2, , 200101, 

121൩൭0൭൩, 1029൬൩, 01 11൦ ദ്ദ, ൧5:15. 1൦ 127നിശ 

“മുര. ശരം. 

18 (൩൩൭൧൦1 12. 0, 
രം.മുരം മെ. കമം. രെ... 



1. മില്ല 710. 5208. 1,1൩൦ 70, 4948; 

വപ്രച്ുറിക്കിലി 
സ്റ്റില്വച്ചു നടത്തപ്പെട്ടന്ന കബ 

ന്റ ളില് മെ. പോള്വമൃഥി 

സ്, എം. തൊമ്മന് എന്നിവര് ക്ലാ 
സ്റ്റകള് എടുക്കുന്നതാണ്. 

സൃയവിശേഷക പരിശീലന 

ക്  ളസ്സ്സേ് 

ലിറ സെ൯നറു പോള്സ് 

സുവിശേഷാലയത്തില്വച്ചു മെയ 

6 മുതല് 16 വരെ: ക്ളാസ്സ് നടത്ത 

പ്പെടടന്നതാണ്. യെശയ്യാപ്രവചന 
ത്തെപ്പററി ാ 

) ആറാട്ടപുഴയം, എബ്രായലേഖന 
ഞ്ഞപ്പററി റവ. ഡിക്കന് ടി. ജെ. 
ജോഷ്വായും, സഭാചരിത്രത്തിലെ 

മിഷനറിപ്രവത്തന ങ്ങളെ പ്പ ററി 
റവ. ഡീക്കന് പി.എസ്.സാമുവേ 
ലം, യേശുക്രിസ്തുവിനെറ ജിവച 
രിത്രത്തെപ്പററി റവ. ഫാദര് എം. 
വി. ജോര്ജ്യം, വിണ്ദംജനനവും മാ 
നസാന്തരവും എന്ന വിഷയത്തെപ്പ 
ററി ശ്രീ എന്. ശിവറുഗീസ്ും ക്ലാ 

കള് എടുക്കുന്നതാണ്. വേദാദ്ധ്യാ 
യനത്തിനു താല്പ്പയുമള്ള എല്ലാവ 

ക്ഠ ക്ളാസ്സില് സംബന്ധിക്കാവു 
“,. അര്ഹരായ പത്തുപേക്കു 
ിസ്റ്റായ 10 രൂപായയടെ പ 

സ്ന്ലേറളരഷിപ്പായി നല്കുന്ന 
ിരിക്കുഠ. 

ഷി 

ത്താ 

മര്ത്തമറൂയം സമഠറജ 

പരിശിലനക്യാമ്പ്*, 

കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തില് വര്ഷം 
പ്രതി നടത്തിവരുന്ന പ്രസ്തുത ക്യാ 
നു് ഏപ്രില് 8--16 വരെ കുഴിമ 
ററഠം വല്യത്തുവീട്ടില്വച്ചു വിജയ 
പ്രദമായി നടന്നിരിക്കുന്നു... 16 ഇട 

ഖ്കകളില്നിന്നായി 77 ഡലിഗററു 

കൾ വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ സമിപ 
പ്രദേശങ്ങളിത് നിന്നു പലരും ദിനം 

പ്രതി വന്നു ക്ളാസ്സില് സംബന്ധി 

റവ. ഫാദര കുറിയാക്കോസ് ചു. 
പാഠഹ്ക്കുല്, റ൮. ഡിക്കന് പി. 

എസ്. സാമുവല്, ശ്രീ സി. ഐ. 
ഇട്ടി, ശ്രി സി. പി. ജോര്ജ്, ശ്രി 
മതി ശോശമാതൃ എന്നിവര് വി 

ശ്രി കെ. ഒ. കോശി... 

അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെട്ടത്തി. ലേഡി 

ഡോക്ടര് മിസ്ത്റസ് ആലിസ്പ്ജേക്ക 

ബ് പ്രഥമതശുശ്രുഷയെപ്പററി ഒരു 
ക്ളാസ്സ് എടുത്തു. മിസ്ത്റസ്പ് ഏലി 

യാമ്മഥോര്ജ്യം മററുമാണ് ഈ 

ക്യാമ്പ വര്ഷംപ്രതി വിജയകരമാ 
യി നടത്തുന്നതില് പ്രതേകശ്രദ്ധ 
ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. 

തുമ്പമണ് 
തുമ്പമണ് മെത്രാസന ഇടവക 

യിലെ മത്തമറിയം സമാജപ്രത! 
നിധി സമ്മേളനവൃയം, വാര്ഷികവം 
28൦: വഃ ദി; ശ്രീ. റമ്പാന് 
തോമസ് മാരേട്ടിനെറ അദ്ധ്യക്ഷത 
യില് നടന്നിരിക്കുന്നു. 120 സമാജ 
ങ്ങളില്നിന്നുമായി 500-ത പരം 
സ്ത്റികള്സമ്മേളനത്തില് സംബ ധി 
ച്ച. തുമ്പമണ് വനിതാമന്ദിരസ്ഥാ 

പകനായ പുത്തന്കാവു മാർ പില 

ക്സിനോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓമ്മ 

പ്പെരുനാള് കൂടിയായിരുന്ന ആ 

ദിവസം പ്രതേയകപ്രാത്ഥനകളും 
നേര്ച്ചവിളമ്പം വനിതാമന്ദിരം 

ചാപ്പലില്വച്ചു് നടത്തിയശേഷ 
മാണു് വാര്ഷികച്ചടങ്ങുകള് ആരം 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വളരെ. ഭിച്ചത്ര്. 
പ്യരോഗതി ഉണ്ടായി. വേദപഠനം 

ജിവകാരുണ്യപ്രവത്തനങ്ങള് 

സൂന്നഹദദോസുകള് | 

മൂന്നു വ ശ്വറസസത്യങ്ങള് 

വിസിററ് സോവനീര് 

കന്തിലായ്യടെ ക്രമം 

മാര് ഇഗ്നാത്ത്യോസ് 

ഒന്പതു പസ്മകങ്ങഠാ 

ചം വി. സി. അച്ച്നും റോമാസഭയും 
(ര ണ സ്റ്റാമ്പയക്കുക) ) 

സു [1 

ച്േപ്പാട്ട മാര ദീവന്നാസ്ധ്യോസ് 

വലിയനോമ്പിലെയും കഷ്ടാനുഭവ 

ആഴ്ചയിലെയും നമയസ്ല്യാരക്രമം ം 

1 

റധഫദാ 0) 
കാതോലിക്കാ സിംഫാസനചരിത്രം 1 

 ആവശ്യപ്പെട്ടക 

എന്നിധയില് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. 
വാര്ഷികയോഗത്തില് ൪൮. ഹഫ്മാദര് 

ഏ. ററി. ഗബ്ബിയേല്, ജ്ഈാല്ലം 
മത്തമറിയം സമാജം സെക്രട്ടി 
മിസ്സസ്സ് റേച്ചല് ഉമ്മന് പൊന്ന, 
മ്പി സ്ത്രിസമാജം സെക്രട്ടറി മിസ്സ്റസ്്റ്* 
അപ്പാമ്മ എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ച. 

ലിയനാര്ഡ് തിയോളജി 
ക്കര കോളേജ് 

1922-ല് ആരംഭിച്ചു പ്രശസ്ത 
മായി നടത്തിവരുന്ന ജബല്പ്പ൪ 

ലിയനാര്ഡ്യ തിയോളജിക്കല്. 
കോളജിന്െറ മി പ 
ലക്ക്നോ സ്വദേശിയായ ഡോം. 

ജോജ്ജ് എസ്. ഷായെ നിയമിച്ചി: 
രിക്കുന്നത്. ഒരിന്ഡ്യാക്കാരന്, ഇനം 
കോളജിനെറ പ്പ 
തിതാദ്യമാണു”. ് 

ആരംഭംമുതല് 35 വര്ഷക്കാലം, 
അദമമരിക്കന് മിഷ്യനറിമാരുടെ 

കിഴിലാണു് കോളേജ് നടത്തപ്പെട്ട 
കൊണ്ടിരുന്നതു”. ദക്ഷിണേന്തയ 
യിലെ രണ്ടു പ്രമുഖ വേദശാസ്ത്ര, 

കോളേജുകളാണ് ലിയനാര്ഡ് 
തിയോളജിക്കല് കോളജും ബാം 
ഗൃ൪ ൮യണൈററഡ് തിയോളജി പി ക്കല് കോളും. 

ത്ര 

1 

0 

0 

ടിം 

കോട്ടയം. ഥം 'വിധവിഷയങ്ങളെപ്പററി ക് ളാസ്സ്റ ഷെ 1 നീമ്മന്. ചര്ച്ച് വീക്കിലി ആഫീസ് 

 - കള് എടുത്തു. മാര ഈവാനിയോ 
സ രി ക്യാമ്പ നനര്്ശിച്ച 

്” ിബ്ഭര് 3൩0 12ഡിടിവടഠര് പ [ന 14. മാപ 8. 2. 5 ൨൦ 1ദിദയലിം 149൩07൩9 121639, 0119173൩. 
ച ് ല് ി 


